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แหล่ งก าเนิด รังสีเอกซ์ท่ี มี กาลังส่อ งสว่างยิ่งยวด คื อแหล่งกาเนิ ดที่ อยู่ภายนอกกาแล็ก ซีท าง
ช้างเผือก มีลกั ษณะเป็ นแหล่งกาเนิดแบบจุดในย่านรังสีเอกซ์และไม่ได้อยู่บริเวณใจกลางของกาแล็กซี มีกาลัง
ส่องสว่างในย่านรังสีเอกซ์มากกว่า 1039 เอิรก์ ต่อวินาที เกินค่าขีดจากัดของเอดดิงตันสาหรับหลุมดาที่มีมวล 10
เท่าของมวลดวงอาทิตย์ ในทางทฤษฎี ระบบการรวมมวลดังกล่าวจะมีกระบวนการลดแรงดันโฟตอนโดยการ
เปลี่ ย นโครงสร้า งของจานรวมมวลเป็ น slim disc และปลดปล่ อ ยเอาท์โฟลว์อิ ง วิ น ด์ งานวิ จัย นี ้จ ะศึ ก ษา
โครงสร้างของจานรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 โดยใช้ขอ้ มูลการ
สังเกตการณ์จากกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์เอกซ์เอ็มเอ็ม-นิวตันและแบ่งข้อมูลออกเป็ น 4 กลุ่มตามอัตราการรวม
มวล นั่นคือ อัตราการรวมมวลเฉลี่ย , ต่า, ปานกลาง และสูง ข้อมูลดังกล่าวถูกนามาวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลอง
ความหน่วงเวลาของโฟตอนทัง้ หมด 3 แบบจาลองที่ตงั้ อยู่บนสมมติฐานว่าแหล่งกาเนิดฯ กาลังรวมมวลที่อตั รา
เกินขีดจากัดของเอดดิงตันและมีการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ผลการศึกษาจากแบบจาลองที่หนึ่งซึ่งโฟตอน
ที่ถูกสะท้อนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุดเพียงจุดเดียว พบว่าจุดกาเนิดของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ มีระยะ
เพิ่มขึน้ เมื่ออัตราการรวมมวลเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า NGC5408 X-1 น่าจะถูกให้พลังงานโดย
หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ สาหรับแบบจาลองที่สองที่กาหนดให้โฟตอนที่ถกู สะท้อนกาเนิดจากพืน้ ที่
ด้านในของจานรวมมวล ผลที่ได้พบว่าแบบจาลองอธิบายข้อมูลได้แย่กว่าแบบจาลองที่หนึ่งอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ชีใ้ ห้เห็นว่า NGC5408 X-1 อาจจะถูกให้พลังงานโดยหลุมดาที่เกิดจากการตาย
ของดาวฤกษ์มวลมาก ท้ายที่สดุ โดยใช้แบบจาลองที่สามซึ่งกาหนดให้โฟตอนที่ถูกสะท้อนกาเนิดจากทุกบริเวณ
บนจานรวมมวลร่วมกับแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ ผลที่ได้พบว่าแบบจาลองอธิบายข้อมูลได้ดีมากและคาดการณ์
หลุมดาที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดฯ ว่าน่าจะเป็ นหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมาก นอกจากนี ้
ยังชีใ้ ห้เห็นว่าตาแหน่งของเอาท์โฟล์อิงวินด์ท่ีสะท้อนโฟตอนอยู่ท่ีระยะประมาณ 106rg อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ความซับ ซ้อ นของแบบจ าลองที่ สองและสามและจ านวนข้อ มูลการสังเกตการณ์ท่ี จากัด เราไม่ สามารถหา
วิวฒ
ั นาการของจานรวมมวลเมื่ออัตราการรวมมวลเปลี่ยนไปได้
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Ultraluminous X-ray sources (ULXs) are extra-galactic, non-nuclear point-like sources
with X-ray luminosity in excess of 1039 erg s-1, exceeding the Eddington limit for a 10 solar-mass
black hole. Theoretically, such a system could reduce excess photon radiation pressure by changing
its geometry to slim disc and launching an outflowing wind. In this work, the geometry of the ULX
NGC5408 X-1 accretion disc from XMM-Newton observational data was studied. The
data were binned into four groups, based on the level of accretion rates – average, low, medium and
high – and then analysed by three time-lag models which similarly assume that the ULX is a superEddington source and releasing the outflowing wind. The results obtained from the first model in
which the reflected photons originated only from the innermost part of the disc, indicating that the
wind launching radius tended to increase with an accretion rate. This suggests that the ULX might be
powered by the stellar mass black hole. In case of the second model, in which the reflected photon
originated from the inner region of the disc, the results showed a significantly worse fitting,
compared to the first model. However, the model suggests that the ULX might be powered by a
massive stellar mass black hole. Finally, the data used the third model, which the reflected photon
originated from the entire disc. In addition, the power-law component was also added into the model
to account for the positive time-lag. This two-component model yields the best fitting result and
suggests that the ULX is powered by the massive stellar black hole, consistent with the results from
the second model. Furthermore, the results also indicated that the photons might be reflected by the
wind at the distance of ~106rg. However, given the complexity of the second and third models and
the data limitations, the ULX accretion disc evolution as a function of accretion rate was not found.

Keyword : Ultraluminous X-ray sources (ULXs), time-lag, NGC5408 X-1
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บทที่ 1
บทนา…
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด (Ultraluminous X-ray Sources: ULXs)
เป็ นแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีนักดาราศาสตร์คน้ พบว่ามีกาลังส่องสว่างสูงเกินกว่าขีดจากัดที่
แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์โดยทั่วไปจะสามารถปลดปล่อยออกมาได้และยังคงสว่างอย่างต่อเนื่อง
ทาให้นักดาราศาสตร์ฟิ สิกส์ส นใจศึกษาคุณ สมบัติของแหล่งกาเนิด ชนิดนี ้ โดยเฉพาะมวลที่ให้
พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ในหัวข้อนีจ้ ะกล่าวถึงกระบวนการและ
ปรากฏการณ์ท่มี ีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
1.1 วัตถุอัดแน่น (Compact object)
ดาวฤกษ์ท่ีอยู่ในแถบลาดับหลัก (Main sequence star) จะคงรูปอยู่ดว้ ยสมดุลของแรง
ระหว่างแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์และแรงดันออกที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลาง
(Core) ของดาวฤกษ์ ซ่ึ ง เป็ น ปั จ จั ย หลัก ที่ ท าให้ด าวฤกษ์ มี พ ลัง งานภายในและมี ก ารแผ่ รัง สี
(radiation)
เมื่อปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ฟิวชันเผาผลาญและสังเคราะห์ไฮโดรเจนที่แกนกลางจนกลายเป็ น
ฮีเลียมทัง้ หมด จะทาให้แกนกลางของดาวสูญเสียความเสถียร แรงโน้มถ่วงที่แกนกลางจะดึงดูดให้
ดาวฤกษ์ยุบตัวลง ส่งผลให้ชนั้ ถัดไปของดาวฤกษ์ท่ีมีไฮโดรเจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึน้ อีก
ครัง้ ทาให้ชนั้ นอกของดาวขยายออกและเริ่มมีสีแดง (แสดงถึงอุณหภูมิพนื ้ ผิวของดาวฤกษ์ตอนที่มี
อุณหภูมินอ้ ยกว่าอุณหภูมิของดาวฤกษ์ท่ีอยู่ในแถบลาดับหลัก) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลาดับ
ช่วงชี วิตของดาวฤกษ์ เข้าสู่ช่วงชี วิต ของดาวยักษ์แดง (red giant) หรือดาวยักษ์ แดงใหญ่ (red
supergiant) โดยการเปลี่ยนสถานะของดาวฤกษ์จะขึน้ อยู่กับมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ อย่างไรก็
ตาม แกนกลางของดาวยักษ์แดงจะยังไม่สามารถจุดติด ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ของฮีเลียมได้
เนื่องจากพลังงานภายในยังไม่เพียงพอ แรงโน้มถ่วงของดาวยักษ์แดงที่บริเวณแกนกลางดาวจึงดึง
สสารเข้าไปอัดแน่นยังแกนกลางของดาวยักษ์แดง ทาให้บริเวณแกนกลางของดาวยักษ์แดงมี
พลัง งานสูง เพิ่ ม มากขึ น้ และมากพอที่ จ ะสามารถจุด ติ ด ปฏิ กิ ริย านิ วเคลี ย ร์ฟิ วชัน ของฮี เลี ย ม
สังเคราะห์ฮีเลียมให้กลายเป็ นคาร์บอนที่แกนกลางของดาวยักษ์แดงได้
ในกรณีดาวฤกษ์เป็ นดาวฤกษ์มวลน้อยหรือมวลปานกลาง (เช่น ดวงอาทิตย์) โดยมีมวล
ไม่เกิน 8 เท่าของมวลดวงอาทิตย์จะไม่สามารถเผาผลาญคาร์บอนให้กลายเป็ นธาตุท่หี นักกว่านีไ้ ด้
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ดังนัน้ แกนกลางของดาวจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงอีกครัง้ ทาให้แกนกลางของดาว
ยักษ์แดงยุบตัวลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ซึ่งช่วงเวลานีด้ าวยักษ์แดงจะไม่เสถียรและสูญเสียมวล
เนื่องจากสสารที่ดา้ นนอกของดาวยักษ์แดงจะค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปเนื่องจากความไม่เสถียร และ
ล้อมรอบดาวยักษ์แดงไว้ ซึ่งมี ลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มแก๊สที่ลอ้ มรอบดาวยักษ์แดงหรือที่รูจ้ ักกันใน
ชื่อ เนบิวลาดาวเคราะห์ 1 (planetary nebula) อย่างไรก็ตามสสารบางส่วนที่เคลื่อนที่ออกไปจะ
หลุดพ้นจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวยักษ์แดงและหลุดออกนอกระบบไป ส่วนแกนกลางของ
ดาวยักษ์แดงจะยังคงยุบตัวลงอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แต่จะหยุดการยุบตัว ลง
เมื่อความดันดีเจนเนอเรซี ของอิเล็กตรอน (Electron degeneracy pressure) สามารถต้านทาน
แรงโน้มถ่วงได้ เกิดเป็ นวัตถุอดั แน่น ที่เรียกว่า “ดาวแคระขาว (white dwarf)” ดังภาพประกอบ 1
วงกลมด้านซ้าย

ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงช่วงชีวิตของดาวฤกษ์มวลน้อย เช่น ดวงอาทิตย์ (วงโคจรด้านซ้าย)
และดาวฤกษ์มวลมาก (วงโคจรด้านขวา)
ที่มา: (Mattson, Myers, & Newman, 2014)
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ชื่อนีไ้ ด้มาจากตอนพบเนบิวลาดาวเคราะห์ครัง้ แรก นักดาราศาสตร์คิดว่ามันมีลกั ษณะคล้ายกับดาวเคราะห์
เนปจูนและดาวเคราะห์ยเู รนัส
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ส าหรับ ดาวฤกษ์ ท่ี มี ม วลมาก (มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 8 เท่ าของมวลดวงอาทิ ต ย์) ดัง
ภาพประกอบ 1 วงกลมด้านขวา หลัง ออกจากช่วงชีวิตหลักดาวฤกษ์จะกลายเป็ นดาวยักษ์แดง
ใหญ่ จากนัน้ เมื่อดาวยักษ์แดงใหญ่ยงั ไม่สามารถจุดติดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้ แกนกลางของ
ดาวจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้ม ถ่วงส่งผลให้ แกนกลางของดาวยุบตัวลง ยิ่งไปกว่านั้น
เปลือกนอกแต่ละชัน้ ของดาวก็จะยุบตัวลงมาที่แกนกลางของดาวอย่างฉับพลัน ด้วยเช่นกัน (ดาว
ฤกษ์จ ะมี ลัก ษณะเป็ น ชั้น ดังภาพประกอบ 2) หลังจากนั้น จะเกิด การระเบิ ด อย่ างรุ น แรงหรือ
เรียกว่า การระเบิดซุปเปอร์โนวา (supernova explosion) โดยถ้ามวลแกนกลางของดาวยักษ์แดง
ใหญ่มีมวลหลงเหลือจากการระเบิด ประมาณ 1.4 – 3.0 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ แกนกลางดาว
จะยังคงยุบตัวลงอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจนกระทั่งอิเล็กตรอนถูกบีบอัดรวมกับ
โปรตอนกลายเป็ น “ดาวนิ ว ตรอน (neutron star)” และมี ความดัน ดีเจนเนอเรซี ของนิ วตรอน
(Neutron degeneracy pressure) ต้านทานแรงโน้มถ่วง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าแกนกลางของดาวยักษ์
แดงใหญ่ มี ม วลเหลื อประมาณมากกว่า 3 เท่ าของมวลดวงอาทิ ตย์ จะไม่ มี แรงใดๆที่ สามารถ
ต้านทานแรงโน้มถ่วงได้จะเกิดเป็ น “หลุมดา (black hole)”

ภาพประกอบ 2 ลักษณะทางกายภาพในแต่ละชัน้ ของดาวฤกษ์
ที่มา: (Schneider & Arny, 2019)
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1.2 ประเภทของหลุมดา (Black hole classifications)
ในช่วงแรกของการศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด หลุมดาเป็ น
วัตถุอัดแน่นที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ เชื่อว่าเป็ นวัตถุท่ีให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี
ก าลัง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด แต่ ใ นปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากการศึ ก ษาที่ เพิ่ ม มากขึ ้น อี ก ทั้ ง อุป กรณ์ ก าร
สังเกตการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ทาให้ผลการศึกษามีแนวโน้ม ที่วัตถุอัดแน่นที่ให้พลังงานแก่
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดน่าจะเป็ นดาวนิวตรอนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
หลุมดาก็ยังเป็ นหนึ่งในประชากรที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
และมีความเป็ นไปได้ท่แี หล่งกาเนิดที่เราสนใจจะถูกให้พลังงานโดยหลุมดา ดังนัน้ ในงานวิจยั นีเ้ รา
จะให้ความสาคัญไปที่หลุมดา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหลุมดาทางดาราศาสตร์สามารถแบ่งตาม
มวลได้เป็ น
• หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ (Stellar mass black hole: sMBH) มี
มวลหลังจากการระเบิดซุปเปอร์โนวาประมาณ 3-20 เท่าของมวลดวงอาทิตย์
(Remillard & McClintock, 2006)
• หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมาก (Massive stellar mass black
hole) มีมวลประมาณ 20-100 เท่าของมวลดวงอาทิตย์
• หลุม ดามวลปานกลาง (Intermediate mass black hole: IMBH) เป็ นหลุม ดา
มวลขนาดปานกลางที่มี ม วลประมาณ 102-105 เท่าของมวลดวงอาทิต ย์ นัก
ดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการตายของดาวฤกษ์รุ่นแรก (หรือ
ดาวฤกษ์ชนิด Population III star)
• หลุม ดามวลยิ่งยวด (Supermassive black hole) ซึ่งเป็ นหลุม ดาที่อยู่ใจกลาง
ของกาแล็กซีมีมวลประมาณ 105 - 1010 เท่าของมวลดวงอาทิตย์
1.3 ระบบดาวคู่รังสีเอกซ์ (X-ray Binaries)
ระบบดาวคู่รงั สีเอกซ์ คือระบบดาวคู่ท่ีประกอบด้วยวัตถุสองวัตถุท่ีโคจรรอบกันภายใต้จุด
ศูนย์กลางมวลเดียวกัน และปลดปล่อยคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าออกมาในหลายย่านความถี่ แต่จ ะ
ปลดปล่อยในย่านรังสีเอกซ์ออกมาอย่างเด่นชัด โดยวัตถุทั้งสองดังกล่าวจะประกอบไปด้วยวัตถุ
หนึ่งเป็ นวัตถุอดั แน่น (ดาวแคระขาว, ดาวนิวตรอน, หรือหลุมดา) ส่วนอีกวัตถุหนึ่งจะเป็ นดาวฤกษ์
ที่ยงั อยู่ในช่วงชีวิตหลักไปจนถึงช่วงชีวิตของดาวยักษ์แดงหรือดาวยักษ์แดงใหญ่ซ่งึ มักถูกเรียกว่าคู่
ดาวฤกษ์ (companion star) หรือดาวฤกษ์ผใู้ ห้ (donor star)
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จากที่เราทราบกันดีว่า วัตถุอัดแน่นที่เป็ นหลุมดาเป็ นวัตถุท่ีมี แรงโน้มถ่วงสูง แม้กระทั่ง
อนุภาคโฟตอนยังไม่สามารถหลุดออกมาได้ท่บี ริเวณด้านในขอบฟ้าเหตุการณ์ หนึง่ ในวิธีท่สี ามารถ
ศึกษาเพื่อคานวณหามวลของหลุมดาได้ คือศึกษาจากคาบการโคจรของคู่ดาวฤกษ์ของมัน และ
ความเร็ว ในแนวเล็ ง (radial velocity) ของระบบ เพื่ อ น าไปค านวณฟั ง ก์ชัน ของมวล (mass
function) ของวัต ถุอัดแน่ น ระบบดาวคู่ในย่ านรัง สีเอกซ์ท่ี เป็ น หลุม ด าดวงแรกที่ ถูก ค้นพบ คื อ
Cygnus X-1 (Bambi, 2016) โดยค้น พบระหว่ างการสัง เกตการณ์ โดยใช้จ รวด (Rocket flight)
(Bowyer, Byram, Chubb, & Friedman, 1965) ต่อมา Paczynski (1974) ได้คานวณหามวลของ
ระบบ Cygnus X-1 โดยใช้วิธีคานวณจากฟั งก์ชนั ของมวลซึ่งสามารถคานวณหามวลของวัตถุท่ีไม่
สามารถมองเห็น ที่ ด าวดวงนั้น โคจรรอบอยู่ พบว่า น่ าจะมี ม วลประมาณ 9.5 เท่ าของมวลดวง
อาทิตย์ โดยมวลที่ได้นสี ้ ามารถนาไปสูข่ อ้ สรุปที่ว่า Cygnus X-1 น่าจะเป็ นหลุมดา
อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบดาวคู่รงั สีเอกซ์นนั้ อาจจะแบ่งตามขนาดมวลของดาวฤกษ์
ผู้ให้ ดัง นั้น ระบบดาวคู่รังสี เอกซ์จ ะสามารถจาแนกประเภทตามระบบดาวคู่ในย่านรังสี เอกซ์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือดาวผูใ้ ห้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมีมวลน้อย (Low mass X-ray binaries: LMXBs)
และดาวผู้ให้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมี ม วลมาก (High mass X-ray binaries: HMXBs) โดยชื่ อในแต่ล ะ
ประเภทไม่ได้ขึน้ กับธรรมชาติหรือขนาดของวัตถุอัดแน่น แต่ขึน้ กับ ขนาดมวลของคู่ดาวฤกษ์ของ
วัตถุอดั แน่น ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดต่อไปในหัวข้อ 1.4
1.4 กระบวนการรวมมวลและการถ่ายเทมวล (Accreting and mass transfer process)
จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าวัตถุอัดแน่นเกิดจากการสิน้ อายุขัยของดาวฤกษ์ ดังนั้น
วัตถุอดั แน่นจึงหลงเหลือแสงสว่างในตัวเองน้อย เช่น ดาวแคระขาว และดาวนิวตรอน หรืออาจจะ
ไม่หลงเหลือแสงสว่างในตัวเองเลย นั่นคือหลุมดาซึ่งเป็ นเหตุผลที่ ทาให้เราไม่สามารถสังเกตการณ์
หลุมดาได้โดยตรง แต่ถา้ หากหลุมดาอยู่ในระบบดาวคู่รงั สีเอกซ์ หรือเรียกว่าหลุมดาในระบบดาวคู่
นั ก ดาราศาสตร์จ ะสามารถศึ ก ษาหลุ ม ด าได้โดยทางอ้อ มผ่ า นทางระบบการรวมมวล เช่ น
การศึกษาผ่านทางสเปกตรัม, การศึกษาจากการแปรปรวนของแสงของระบบดาวคู่ เป็ นต้น ดังนัน้
ในหัวข้อนีจ้ ะอธิบายการถ่ายเทมวลของวัตถุอดั แน่นและกระบวนการรวมมวล
1.4.1 กระบวนถ่ายเทมวล (Mass transfer process)
กระบวนการถ่ายเทมวลสามารถเกิดขึน้ ได้ในระบบดาวคู่ โดยวัตถุอดั แน่นจะดึงดูดสสาร
จากดาวคู่ของมัน ให้ตกไปยังขอบเขตของวัตถุอดั แน่น เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุอดั แน่น โดย
พืน้ ที่ ขอบเขตของแรงโน้ม ถ่วงของวัตถุแต่ละดวงจะสามารถนิยามได้ด้วยขอบเขตที่มี ลักษณะ
คล้ายกับหยดนา้ ดังภาพประกอบ 3 หรือมักถูกเรียกว่า พืน้ ผิวห่อหุ้มโรเช (Roche lobe) ซึ่งถูก
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เสนอโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีช่ือว่า เอดวร์ด รอช (Edouard Roche) โดยอธิบายได้ว่า
ถ้าสสารอยู่ภายในพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเชของดาวดวงใด สสารจะตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของดาวดวง
นัน้ แต่ถา้ สสารมีพลังงานมากเพียงพอจนสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้ก็จะทาให้หลุดออกจาก
พืน้ ผิ วห่อหุ้ม โรเชนั้น จากภาพประกอบ 4 แสดงให้เห็นจุดลากราจน์เจียน (Lagrangian point)
ทัง้ หมด 5 จุด ได้แก่ ลากราจน์เจียนแอล 1 (L1 ), ลากราจน์เจียนแอล 2 (L2), ลากราจน์เจียนแอล 3
(L3), ลากราจน์เจียนแอล 4 (L4), และ ลากราจน์เจียนแอล 5 (L5) โดยสามารถอธิบายความหมาย
ของแต่ล ะจุดอย่างคร่าวๆได้ คือถ้าสมมติเรานาวัตถุท่ีสามที่มี ม วลน้อยมากเข้าไปในระบบ จุด
ลากราจน์เจียน ก็คือตาแหน่งที่วตั ถุท่ีสามไปอยู่โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดเมื่ออาศัยอยู่ในระบบที่มี
สองวัตถุเดิมโคจรรอบกันอยู่และมีความเสถียร (แต่ L4 และ L5 ไม่เสถียร) โดยในงานวิจัยนีจ้ ะให้
ความสนใจไปที่จุดลากราจน์เจียนแอล 1 เนื่องจากเป็ นจุดที่แรงโน้มถ่วงของสองวัตถุหกั ล้างกันจึง
ทาให้เป็ นบริเวณที่เกิดกระบวนการถ่ายเทมวลของสสารของสองวัตถุผ่านจุดนี ้
หากพิจารณาภาพประกอบ 3 ทัง้ ด้านบนและด้านล่าง วัตถุท่ีอยู่ภายในพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเช
ทางด้านขวา คือดาวฤกษ์ผใู้ ห้ ส่วนวัตถุท่ีอยู่ภายในพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเชด้านซ้ายเป็ นวัตถุอดั แน่น และ
ถ้าพิจารณาผ่านพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเชสามารถแบ่งกระบวนการถ่ายเทมวลออกได้เป็ น 2 กรณี หลัก
ขึน้ อยู่กบั มวลของดาวฤกษ์ผใู้ ห้ ดังนี ้
กรณี ที่ 1 ดาวผูใ้ ห้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมีมวลมาก (High mass X-ray binaries: HMXBs) มี
มวลประมาณ 3M⊙ < 𝑀 < 10M⊙ (เมื่อ M⊙ คือขนาดของมวลดวงอาทิตย์ ) ดาวฤกษ์ท่มี ีมวลมาก
จะมีการไหลของสสารที่ออกมาจากชัน้ บรรยากาศรอบนอกของดาวฤกษ์ท่ีรุนแรง โดยมักจะเรียก
ปรากฏการณ์นีว้ ่า “ลมดาวฤกษ์ (Stellar wind)” ดังนัน้ การถ่ายเทมวลส่วนใหญ่ของดาวฤกษ์ มวล
มากจะมีลกั ษณะการถ่ายเทมวลผ่านทางลมของดาวฤกษ์ ดังภาพประกอบ 3 (ด้านบน) อย่างไรก็
ตามการศึกษาพืน้ ผิวห่อหุ้ม โรเชของดาวฤกษ์ประเภทนี ้ยังค่อนข้างพบได้น้อย ยกตัวอย่างเช่ น
Cygnus X-1 และอี ก 2 ระบบอยู่ ภ ายในกาแล็ ก ซี เ มฆแมกเจลแลนใหญ่ (LMC : Large
Magellanic Cloud ) (Lucy Maria Heil, 2010) เป็ น ต้น อี กทั้ง ความเข้าใจเกี่ ย วกับ รู ป แบบและ
กลไกของการรวมมวลของดาวฤกษ์ มวลมากนีย้ ังน้อยมาก โดยที่เราเข้าใจน้อยกว่าระบบของดาว
นิวตรอนเสียอีก (Brown, Lee, Wijers, & Bethe, 2000)
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ภาพประกอบ 3 การถ่ายเทมวลในระบบดาวคู่ โดยภาพด้านบนแสดงการถ่ายเทมวลแบบลมดาว
ฤกษ์ ซึ่งเป็ นการถ่ายเทมวลที่เกิดขึน้ ในดาวฤกษ์มวลมาก และภาพด้านล่างแสดงการถ่ายเทมวล
ผ่านจุดลากราจน์เจียน L1
ที่มา: (University, 2019)
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ภาพประกอบ 4 ภาพ 3 มิติของ Roche potential ในระบบดาวคู่ท่มี ีวตั ถุมีมวล 2 วัตถุโคจรรอบจุด
ศูนย์กลางเดียวกัน ซึ่งจะเห็นจุดที่แรงโน้มถ่วงของวัตถุทงั้ 2 หักล้างกัน นั่นคือที่จุด L1 ซึ่งเป็ นจุดที่
สสารของวัตถุทงั้ 2 วัตถุสามารถส่งผ่านกันได้
ที่มา: (Wikipedia, 2019)
กรณีท่ี 2 ดาวผูใ้ ห้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมีมวลน้อย (Low mass X-ray binaries: LMXBs) หรือ
ดาวผูใ้ ห้มีมวลน้อยกว่าวัตถุอดั แน่น ซึ่งในกรณีนีล้ มดาวฤกษ์จะไม่รุนแรงมากพอที่จะไหลออกจาก
พืน้ ผิ วห่อหุ้ม โรเชและตกไปยัง พืน้ ผิวห่อหุ้ม โรเชของวัตถุอัดแน่ นได้ แต่ถ้าดาวฤกษ์ม วลน้อยนี ้
วิวัฒ นาการเข้าสู่ช่วงชีวิตของดาวยักษ์แดงหรือดาวยักษ์แดงใหญ่ จะทาให้ผิวของดาวยักษ์แดง
ขยายออกจนเต็มพืน้ ที่ของพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเช ส่งผลให้สสารของดาวยักษ์แดงล้นออกนอกพืน้ ผิว
ห่อหุม้ โรเช เกิดเป็ นกระแสไหลผ่านจุดลากราจน์เจียนแอล 1 ตกไปยังพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเชของวัตถุอดั
แน่น หรือเรียกว่าการถ่ายเทมวลผ่านการไหลข้ามพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเช (Roche lobe over flow) ดัง
ภาพประกอบ 3 (ด้านล่าง) ในกรณี นี ้ช่ วงชี วิตของดาวผู้ให้ท่ีมี ขนาดเต็ม พืน้ ผิวห่อหุ้ม โรเชและ

9
ถ่ายเทมวลผ่านการไหลข้ามพืน้ ผิวห่อหุม้ โรเชจะอยู่ท่ีประมาณ 107 – 109 ปี (Tauris & van den
Heuvel, 2006)
จากที่กล่าวไปข้างต้น สาหรับดาวผูใ้ ห้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมีมวลมาก (HMXBs) นอกจากการ
ถ่ายเทมวลผ่านลมดาวฤกษ์แล้ว เมื่อดาวฤกษ์มวลมากนี ว้ ิวัฒนาการเข้าสู่ช่วงชีวิตของดาวยักษ์
แดงใหญ่ ก็ จ ะมี ก ารถ่ า ยเทมวลผ่ า นการไหลข้า มพื ้น ผิ ว ห่ อ หุ้ม โรเชที่ จุ ด ลากราจน์เจี ย น1 ได้
เช่นเดียวกันจึงทาให้มีช่วงชีวิตอยู่แค่ประมาณ 105 - 107 ปี ซึ่งสัน้ กว่าดาวผูใ้ ห้เป็ นดาวฤกษ์ท่ีมีมวล
น้อย (Tauris & van den Heuvel, 2006)
1.4.2 กระบวนการรวมมวล (Accreting process)
กระบวนการรวมมวลเกิดต่อเนื่องจากกระบวนการถ่ายเทมวลของสสารจากดาวฤกษ์ผใู้ ห้
(หรือที่ก่อนหน้านี ้เรียกว่าคู่ดาวฤกษ์ ) ตกลงไปยังพืน้ ผิวห่ อหุ้ม โรเชของวัตถุอัดแน่น และตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของวัตถุอัดแน่น ระหว่างนั้นสสารที่ถูกถ่ายโอนไปยังวัตถุอดั แน่น
จะต้องมีการอนุรกั ษ์โมเมนตัมเชิงมุมทาให้สสารที่ตกลงไปยังพืน้ ที่ขอบเขตของวัตถุอดั แน่นเกิดการ
หมุนวนอยู่รอบๆวัตถุอัดแน่น กลายเป็ นจานรวมมวล (accretion disc) มีลกั ษณะคล้ายกับกังหัน
ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 กระบวนการถ่ายเทมวลของหลุมดาในระบบดาวคู่ และส่วนประกอบต่างๆภายใน
ระบบ ของ Rob Hynes
ที่มา: (Fender & Belloni, 2012)

10
เมื่อพิจารณาหลุมดาในระบบดาวคู่ จานรวมมวลแบบมาตรฐานได้ถูกเสนอโดยซากุระ
และซันเเยฟ ในปี ค.ศ. 1973 (Shakura & Sunyaev, 1973) ต่อมาจานรวมมวลแบบมาตรฐานที่
เกิดขึน้ ในหลุมดาในระบบดาวคู่จะถูกเรียกว่า จานรวมมวลแบบซากุระและซันเเยฟ (Shakura &
Sunyaev disc) เพื่ อ ให้เกี ย รติ แ ก่ ซ ากุ ระและซัน เเยฟ โดยจานรวมมวลแบบมาตรฐานนี ้จ ะมี
ลัก ษณะเป็ น วัต ถุท่ี มี รูป ทรงบาง (geometrically thin) (ถ้ามองทางด้า นข้า งของจานรวมมวล
ดั ง ภาพประกอบ 5) แต่ เ ป็ นวั ต ถุ ท่ี มี ค วามหนาแน่ น และความทึ บ แสงสู ง (optically thick)
นอกจากนีถ้ ้าพิ จารณาในเทอมของการอนุรักษ์พ ลังงานสสารที่กาลังตกลงไปสู่ขอบเขตพืน้ ผิว
ห่อหุม้ โรเชของหลุมดา ตอนเริ่มต้นสสารจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่หลุมดากระทากับสสารเท่านัน้
จากนัน้ สสารเหล่านีจ้ ะค่อยๆ สูญเสียพลังงานศักย์และเปลี่ยนรูปไปเป็ นพลังงานจลน์ท่ีใช้อธิบาย
พลังงานที่สสารใช้เคลื่อนที่หมุนวนภายในจานรวมมวลและพลังงานส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะถูกเปลี่ยนไปเป็ นกาลังส่องสว่างที่จานรวมมวลปลดปล่อยออกมาในรู ป
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ในหลายย่านความถี่ ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี
ของเวอร์เรียล (Virial theorem) ดังสมการ 1-1
𝐿=

𝐺𝑀𝐵𝐻 𝑚̇
2𝑅

( 1-1 )

โดยที่
𝐿
𝐺

คือ กาลังส่องสว่างที่แผ่ออกมาจากจานรวมมวล
คือ ค่าโน้มถ่วงสากล (Gravitational constant) มีค่าประมาณ
6.674 × 10−11 N ∙ m2 ∙ kg−2

𝑀𝐵𝐻
𝑚̇
𝑅

คือ มวลของหลุมดา
คือ มวลของสสารที่ถ่ายเทไปยังจานรวมมวล ต่อหนึ่งหน่วยเวลา (𝑚̇ = 𝑑𝑚
)
𝑑𝑡
คือ รัศมีของวงโคจรสุดท้ายก่อนที่สสารจะตกลงสูห่ ลุมดา

จากสมการ 1-1 ถ้าพิจารณารัศมีวงโคจรสุดท้าย (last stable orbit) ก่อนที่สสารจะตกลง
สู่หลุมดา (𝑅) ซึ่งรัศมีดงั กล่าวนีจ้ ะมีค่าแตกต่างกันขึ น้ อยู่กบั ประเภทของหลุมดาที่แบ่งตามทฤษฎี
ของการไม่มีขน (No-hair Theorem) โดยหลุมดาที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะมีอยู่จริง
ได้แก่ หลุมดาที่ไม่มีการหมุนรอบตัวเองและไม่มีประจุ (Schwarzschild Black hole) ซึ่งมีรศั มีวง
โคจรสุด ท้าย 𝑅 ≈ 6rg (Done, 2010) และหลุม ด าที่ มี ก ารหมุน รอบตัวเองและไม่ มี ป ระจุ (Kerr
Black hole) โดยถ้า หลุม ดาหมุน รอบตัวเองด้วยสปิ น (spin) สูง ที่สุดและจานรวมมวลหมุน ใน
ทิศทางเดียวกัน กับหลุม ดาจะมี รศั มี วงโคจรสุดท้าย 𝑅 ≈ 1r𝑔 (Done, 2010) แต่ถ้าจานรวมมวล
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หมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับหลุมดาจะมีรศั มีวงโคจรสุดท้าย 𝑅 ≈ 9r𝑔 (Done, 2010) เมื่อ 𝑟𝑔 คือ
รัศมีตามแนวแรงโน้มถ่วง (gravitational radius: 𝑟𝑔 = 𝐺𝑀𝐶 เมื่อ 𝑐 คืออัตราเร็วของแสง, 𝐺 คือค่า
โน้มถ่วงสากล และ 𝑀𝐵𝐻 คือมวลของหลุมดา)
𝐵𝐻
2

1.5 สเปกตรัมของดาวคู่รังสีเอกซ์ (X-ray spectra of X-ray binary)
สเปกตรัม คือลักษณะการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็ นฟั งก์ชันของความ
ยาวคลื่ น หรื อ ความถี่ ข องคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า โดยสเปกตรัม ที่ ไ ด้จ ากการสัง เกตการณ์ จ าก
แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์จะมีลกั ษณะดังภาพประกอบที่ 6 (เส้นสีดา) ซึ่งจะเห็นว่าสเปกตรัมที่
สังเกตการณ์ได้มีลกั ษณะที่ กว้างครอบคลุมหลายช่วงพลังงาน ดังนั้นเราจาเป็ น ที่จะต้องมีความ
เข้าใจถึงกลไกทางกายภาพที่อธิบายเกี่ยวกับการรวมมวลเพื่อที่จะนาไปเป็ นทฤษฎีเพื่ออธิบาย
สเปกตรัมที่เราสังเกตการณ์ได้ โดยจากภาพจะเห็นว่าสเปกตรัมเส้นสีดาที่สงั เกตการณ์ได้ประกอบ
ไปด้วย 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ สเปกตรัม รัง สี เอกซ์ช่ วงพลัง งานต่ า (soft X-ray) (ช่ ว งพลัง งาน
ประมาณ 0.10 − 2.00 keV ของภาพประกอบ 6 ด้านบน) แสดงด้วยเส้นสีนา้ เงิน , สเปกตรัมรังสี
เอกซ์ช่วงพลังงานสูง (hard X-ray) (ช่วงพลังงานประมาณ 2.00 − 100.00 keV ของภาพประกอบ
6 ด้านบน) แสดงด้วยเส้นสีแดง และสเปกตรัมส่วนของการสะท้อน (reflection) แสดงด้วยเส้นสี
เขียว โดยในงานวิจยั นีจ้ ะใช้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์จากกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ XMM-Newton
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์ได้ดีในช่วงพลังงาน 0.15 – 12.00 keV
1.5.1 รังสีเอกซ์พลังงานต่า (Soft X-ray)
รังสีเอกซ์พลังงานต่า (ช่วงพลังงาน 0.3 − 1.0 keV หากสังเกตการณ์ดว้ ยกล้องโทรทรรศน์
รังสีเอกซ์ XMM-Newton) ถูกตัง้ สมมติฐานว่ามาจากส่วนของจานรวมมวลที่มีลกั ษณะทึบแสง โดย
จานรวมมวลนีจ้ ะมีลักษณะการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ค่อนข้างเสถียรคล้ายกับการแผ่รงั สีของ
วัตถุดาที่มีอณ
ุ หภูมิต่างกัน โดยที่จะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อ 2.1.1
1.5.2 รังสีเอกซ์พลังงานสูง (Hard X-ray)
ถ้าพิจารณาที่กระบวนการรวมมวลของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แบบทั่วๆไปที่มีกาลัง
ส่องสว่างไม่ สูงมาก รังสี เอกซ์พ ลังงานสูง (ช่ วงพลังงาน 1.0 − 10.0 keV หากสังเกตการณ์ด้วย
กล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ของ XMM-Newton) จะเป็ นองค์ประกอบที่มาจากกระบวนการที่โฟตอน
ในย่านรังสีเอกซ์พลังงานต่าจากจานรวมมวลเคลื่อนที่เข้าไปภายในกลุ่มหมอกแก๊สรอบๆ หลุมดา
(corona) ซึ่งเป็ นส่วนที่มีลกั ษณะหนาแต่ค่อนข้างโปร่งแสงและยังเป็ นบริเวณที่มีความแปรปรวน
สูงอีก ด้วยและเนื่ องจากกลุ่ม หมอกแก๊ สนี ้อยู่ใกล้กับหลุม ดา จึ งท าให้อนุภ าคอิ สระบริเวณนี ้มี
พลังงานสูง ดังนัน้ เมื่อโฟตอนพลังงานต่าจากจานรวมมวลเกิดอันตรกิรยิ ากับอนุภาคอิสระพลังงาน
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สูงภายในกลุม่ หมอกแก๊สรอบๆหลุมดาก็จะทาให้โฟตอนมีพลังงานสูงขึน้ ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปหาผู้
สัง เกตการณ์ ห รือ เรี ย กปรากฏการณ์ นี ้ว่ า ปรากฏการณ์ ก ระเจิ ง แบบย้อ นกลับ ของคอมป์ ตัน
(inverse Compton scattering) โดยจะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อที่ 2.1.2
อย่ า งไรก็ ต ามถ้า แหล่ง ก าเนิ ด ดาวคู่รัง สี เอกซ์แ บบทั่ว ๆไปที่ มี ก าลัง ส่อ งสว่า งสูง ใกล้
ขีดจากัดของเอดดิงตัน (โดยจะกล่าวในหัวข้อ 2.2) รังสีเอกซ์พลังงานสูงอาจถูกตัง้ สมมติฐานว่ามา
จากองค์ประกอบของจานรวมมวลด้านใน เนื่องจากในสถานะที่มีกาลังส่องสว่างสูงกลุม่ หมอกแก๊ส
รอบๆหลุมดาจะหายไปและจานรวมมวลจะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้หลุมดามากยิ่งขึน้ (เราจะกล่าวถึง
กลไกการรวมมวลในแต่ละสถานะของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ในหัวข้อที่ 1.6)
1.5.3 รังสีเอกซ์ทมี่ าจากการสะท้อน (Reflection)
จากภาพประกอบ 6 ด้านล่างจะเห็นว่าโฟตอนพลังงานสูง (สีแดง) จะแผ่ออกมาในทุกทิศ
ทุกทางจากกลุ่มหมอกแก๊สรอบๆหลุมดาซึ่งอาจจะทาให้โฟตอนพลังงานสูงบางตัวเคลื่อนที่เข้าไป
กระทบกับจานรวมมวลก่อนที่จะสะท้อนไปหาผูส้ งั เกตการณ์เกิดเป็ นโฟตอนที่เกิดจากการสะท้อน
การสะท้อนนี ้เป็ นหลักการที่เราจะใช้อธิบายความหน่วงของเวลา (time-lag) ระหว่าง
โฟตอนพลังงานต่าและโฟตอนพลังงานสูงในกรณีท่แี หล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์มีอตั ราการรวมมวล
ไม่เกินค่าขีดจากัดของมัน โดยมีสมมติฐานว่าผูส้ งั เกตการณ์จะได้รบั โฟตอนพลังงานสูงบางส่วนที่
เคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง อย่างไรก็ตามจะมีโฟตอนพลังงานสูงอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนที่ไป
ชนกับ บริเวณจานรวมมวลด้า นในและกลายเป็ น โฟตอนพลัง งานต่ า ก่ อ นจะสะท้อ นไปหาผู้
สังเกตการณ์ ซึ่งโฟตอนพลังงานต่านีจ้ ะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าโฟตอนพลังงานสูงในการ
เคลื่ อนที่ไปหาผู้สังเกตการณ์โดยตรง ดังนั้นช่วงเวลาของโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูงที่
ต่างกันนีจ้ ะนาไปสู่การคานวณหาระยะทางที่โฟตอนพลังงานสูงใช้เคลื่อนที่ก่อนไปชนกับจานรวม
มวลด้านใน ซึ่งจะนาไปสู่การคานวณหามวลของแหล่งกาเนิดที่ให้พลังงานแก่ แหล่งกาเนิดดาวคู่
รังสีเอกซ์ในลาดับถัดไป

13

ภาพประกอบ 6 ส่วนประกอบของสเปกตรัมของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ (ด้านบน) และโครงสร้าง
การรวมมวลที่คาดว่าน่าจะสอดคล้องกับสเปกตรัมด้านบน (ด้านล่าง)
ที่มา: (Gilfanov, 2010)
1.6 การเปลี่ยนสถานะของแหล่งกาเนิดดาวคู่รังสีเอกซ์
ในหัวข้อนีจ้ ะกล่าวถึงการเปลี่ยนสถานะของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แบบทั่วๆไป ที่มี
กาลังส่องสว่างไม่เกินขีดจากัดของเอดดิงตัน (โดยขีดจากัดของเอดดิงตันจะกล่าวอย่างละเอียดใน
หัวข้อ 2.2) โดยเราจะยกตัวอย่างในกรณีท่ีวตั ถุอดั แน่น คือหลุมดา สาหรับการเลือกอธิบายเฉพาะ
หลุมดาในระบบดาวคู่เนื่องจากนักดาราศาสตร์สว่ นใหญ่เชื่อว่าประชากรส่วนหนึ่งของแหล่งกาเนิด
รังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดเป็ นหลุมดาในระบบดาวคู่ โดยหากพิจ ารณาว่าการเปลี่ยน
สถานะเริ่มจากสถานะนิ่ง (quiescence state) เมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจจะเกิดการปะทุท่ีรุนแรง
ทาให้แหล่งกาเนิดมีความสว่างเพิ่มมากขึน้ และเข้าสู่การเปลี่ยนสถานะก่อนที่จะวนกลับมามีความ
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สว่างต่าและเข้าสู่สถานะนิ่งอีกครัง้ (ดังภาพประกอบที่ 7 ด้านบน โดยการนิยามชื่อแต่ละสถานะ
ต่อไปนีจ้ ะเลือกใช้การนิยามชื่อของ Belloni (2010)) โดยเราสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละ
สถานะ ได้ดงั นี ้
1.6.1 สถานะ Low-Hard (LHS)
สถานะ Low-hard เป็ น การเปลี่ ย นสถานะของแหล่ง ก าเนิ ด ดาวคู่รัง สี เอกซ์ห ลัง จาก
สถานะนิ่ ง และเกิ ด การประทุ จากภาพประกอบ 7 (ด้านบน) ที่ ต าแหน่ งค่ าอัต ราส่วนระหว่า ง
จานวนโฟตอนพลังงานสูงต่อโฟตอนพลังงานต่า (hardness ratio) มีค่าสูงที่สดุ จะเห็นว่าสถานะนี ้
ความสว่างเพิ่ ม สูง ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยในสถานะนี ้ระบบจะมี จ านรวมมวลที่มี ลักษณะตัดสั้น
(truncation) ด้านในมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มหมอกแก๊สที่มีความหนาแน่นน้อยและโปร่งแสงล้อมรอบ
หลุมดา ดังภาพประกอบ 8 ด้านขวา (ภาพ d) ซึ่งกลุ่มหมอกแก๊สรอบๆหลุมดานี ้ เป็ นส่วนที่เป็ น
แหล่งกาเนิดหลักของโฟตอนพลังงานสูง ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อ 1.4.2 และเนื่องจากจานรวมมวล
ที่ ห ดสั้น (ส่ ว นที่ เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด หลัก ของโฟตอนพลัง งานต่ า ) จึ ง ท าให้ ผู้สัง เกตการณ์ ไ ด้รับ
อัตราส่วนจานวนโฟตอนพลังงานสูงมากกว่าโฟตอนพลังงานต่า ทาให้สเปกตรัมช่วงพลังงานสูงจึง
มีลักษณะสูงชัน ถ้าเราอธิ บายลักษณะสเปกตรัม นีด้ ้วยแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์2 (power-law
model) จะพบว่าดัชนีพ าวเวอร์ลอว์ (power-law index) Γ จะมี ค่า 1.6 − 1.7 ในช่วง 2 − 20 keV
(ดัง ภาพประกอบ 8 (สเปกตรัม สี น ้า เงิ น )) และเป็ น สถานะที่ มี ระดับ การผัน แปรของแสงที่ สูง
ประมาณ 30% ของสัดส่วนค่าเฉลี่ยกาลังสอง เมื่ อดูจ ากภาพประกอบ 7 (ด้านล่าง) ซึ่งคาดว่า
น่าจะเกิ ดขึน้ จากกลุ่ม หมอกแก๊ ส รอบที่ อยู่รอบๆหลุม ด า อีกหนึ่ งองค์ป ระกอบที่ มัก จะพบจาก
แหล่งกาเนิดในสถานะนี ้ คือความถี่ QPO ประเภท C (Quasi-periodic oscillations type-c) ซึ่ง
ความถี่ QPO เป็ น ช่ วงพี ค (peak) ของความผัน แปรบนช่ วงความถี่ ห นึ่ ง ๆ (ดูหัว ข้อ 2.5) และ
สามารถเกิดได้หลากหลายช่วงความถี่ (หรือสัดส่วนของเวลา) โดยความถี่ QPO มีความสัมพันธ์
กับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ จากกระบวนการรวมมวลของแหล่งกาเนิดหรือผลกระทบจากสัมพัทธ
ภาพทั่วไป โดยอาจเกิดร่วมกันระหว่าง 2 กระบวนการดังกล่าว (Bambi, 2016)
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ดัชนีพาวเวอร์ลอว์ คือ ค่าที่บง่ บอกค่าความชันของเส้นตรงใน logarithm scale ซึง่ มีการนิยามไว้ดงั นี ้
• ดัชนีพาวเวอร์ลอว์ = 2 (ไม่มีความชัน: จานวนโฟตอนพลังงานสูงเท่ากับพลังงานต่า)
• ดัชนีพาวเวอร์ลอว์ < 2 (ความชันเป็ นบวก: จานวนโฟตอนพลังงานสูงมากกว่าพลังงานต่า)
• ดัชนีพาวเวอร์ลอว์ > 2 (ความชันเป็ นลบ: จานวนโฟตอนพลังงานสูงน้อยกว่าพลังงานต่า)
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1.6.2 สถานะ High-soft (HSS)
ในสถานะนีจ้ านรวมมวลจะขยายเข้าไปใกล้กับหลุม ดาและกลุ่มหมอกแก๊สที่เคยมี อยู่
รอบๆหลุมดาจะหายไป ซึ่งเทียบได้กบั ภาพประกอบ 8 ด้านขวา (ภาพ b) ดังนัน้ ในสถานะนีร้ ะบบ
จะแผ่รงั สีจากจานรวมมวลเป็ นหลัก ทาให้ความผันแปรของแสงที่ได้จากระบบในสถานะนีม้ ีค่า
ค่อนข้างน้อยโดยอยู่ท่ีประมาณ 1% ของสัดส่วนค่าเฉลี่ยกาลังสอง

ภาพประกอบ 7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนของโฟตอนที่สงั เกตการณ์ได้ในหนึ่ง
หน่วยเวลา (count rate) ของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แบบทั่วๆไปกับค่าสัดส่วนของจานวน
โฟตอนในช่วงพลังงานสูงและพลังงานต่า (Hardness ratio3; ด้านบน) และแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกาลังสอง (rms) ซึ่งอธิบายส่วนของความผันแปรที่เกิดขึน้ (ด้านล่าง)
ที่มา: (T. M. Belloni, 2010)
3

นิยามของ hardness ratio = 𝐻−𝑆
เมื่อ 𝐻 คือ จานวนโฟตอนที่สงั เกตการณ์ได้ในช่วงพลังงานสูง และ 𝑆 คือ
𝐻+𝑆
จานวนโฟตอนที่สงั เกตการณ์ได้ในช่วงพลังงานต่า
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ภาพประกอบ 8 ลักษณะสเปกตรัมในแต่ละสถานะของหลุมดาในระบบดาวคู่แบบทั่วๆไป
ที่มา: (Done, Gierlinski, & Kubota, 2007)
1.6.3 สถานะ Anomalous soft
สถานะนี ้เป็ นสถานะที่ แหล่งกาเนิ ดดาวคู่รงั สีเอกซ์มี ความสว่างมากจนผิ ดปกติ โดย
สมมติฐานของกลไกการรวมมวลน่าจะคล้ายคลึงกับสถานะ High-soft อย่างไรก็ตามค่าความผัน
แปรของแสงที่ได้จากสถานะนีม้ ีค่ามากกว่าสถานะ High-soft ซึ่งมีค่าอยู่ท่ีประมาณ 6-10% ของ
สัดส่วนค่าเฉลี่ยกาลังสอง
จากภาพประกอบ 7 จะเห็น ว่าระหว่างสถานะทั้ง สามที่ กล่าวมาข้างต้น แหล่งกาเนิ ด
จะต้องผ่านเข้าสู่สถานะ hard-intermediate (HIMS) และสถานะ soft-intermediate (SIMS) อีก
ด้วย (ดูเพิ่มเติม: Lucy Maria Heil (2010))
1.7 แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ทม่ี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด (Ultraluminous X-ray source: ULXs)
จากการศึกษาและการสังเกตการณ์อาจกล่าวได้ว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่อง
สว่ า งยิ่ ง ยวดเป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ใ นกาแล็ ก ซี ท างช้า งเผื อ ก (extragalactic) และเป็ น
แหล่งกาเนิ ดที่ไม่อยู่ใจกลางของกาแล็กซี นั่น หมายความว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดไม่ใช่แหล่งกาเนิดที่เป็ นหลุมดามวลยิ่งยวด (Kaaret, Feng, & Roberts, 2017) โดย
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดนีม้ ีกาลังส่องสว่างที่สงั เกตการณ์ได้ในย่านของรังสี
เอกซ์ (𝐿𝑥 ) มากกว่า 1039 erg s−1 ซึ่งเกินขีดจากัดของเอดดิงตันสาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตาย
ของดาวฤกษ์ (~ 10 M⊙) ซี่งไม่เป็ นไปตามทฤษฎีการรวมมวลของเอดดิงตัน (ที่จะกล่าวในหัวข้อที่
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2.2 ต่อไป) จึงก่อให้เกิดปั ญหาสาหรับนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เกี่ยวกับขนาดของมวลที่ให้พลังงาน
แก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าวัตถุอดั แน่นที่
ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดมี 3 สมมติฐานความเป็ นไปได้ คือ
วัตถุอดั แน่นที่เป็ นหลุมดามวลปานกลาง ที่มีอตั ราการรวมมวลไม่เกินขีดจากัดของเอดดิงตัน , วัตถุ
อัดแน่นที่เป็ นหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมาก ที่มีอตั ราการรวมมวลที่อตั ราเอดดิง
ตัน และสุดท้าย คือวัตถุอดั แน่นที่เป็ นหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ หรืออาจจะเป็ นดาว
นิวตรอน ที่มีอตั ราการรวมมวลที่เกินขีดจากัดของเอดดิงตัน
ในงานวิจัยนี ้เราจะศึก ษาการรวมมวลของแหล่งก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี กาลัง ส่อ งสว่า ง
ยิ่งยวด โดยเลือกศึกษาผ่านความหน่วงของเวลาระหว่างโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูง ซึ่งจะ
นาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างของจานรวมมวลและคานวณมวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงานแก่
แหล่งกาเนิดที่มีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด การศึกษานีจ้ ะช่วยทาให้เข้าใจโครงสร้างการรวมมวลของ
แหล่ ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลัง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวดได้ม ากยิ่ ง ขึ น้ โดยการศึ ก ษาด้ว ยการสร้า ง
แบบจาลองเพื่ออธิบายความหน่วงของเวลา ซึ่งแบบจาลองจะตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานโครงสร้างของจาน
รวมมวลที่อยู่ในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ซึ่งคาดการณ์ว่าแหล่งกาเนิดในสถานะนีน้ ่าจะมีการ
ปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ (outflowing wind) ที่จะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อ 2.3 ต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
• เพื่อหาความหน่วงของเวลาระหว่างโฟตอนพลังงานต่าและสูงที่มาจากแหล่งกาเนิด
รังสี เอกซ์ท่ี มี กาลัง ส่องสว่างยิ่งยวด โดยการศึกษาด้วยวิธี ก ารวิเคราะห์เชิ งเวลา
(timing analysis)
• วิเคราะห์กระบวนการรวมมวลและหาสาเหตุท่ที าให้เกิดความหน่วงของเวลา
• ศึกษาโครงสร้างของจานรวมมวลและเอาท์โฟลว์อิงวินด์รวมไปถึงตาแหน่งเริ่มต้นบน
จานรวมมวลที่เอาท์โฟลว์อิงวินด์ปลดปล่อยออกมา
• คานวณหามวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดจากความหน่วง
ของเวลา
ความสาคัญของงานวิจัย
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดเป็ นวัตถุท่ีนกั ดาราศาสตร์คาดว่าน่าจะมี
การรวมมวลที่ระดับเกินกว่าขีดจากัดเอดดิงตันและยังมีความสว่างแบบถาวร (persistent source)
เราจึงสามารถศึกษาการรวมมวลที่ระดับเกินกว่าขีดจากัดเอดดิงตันได้จากวัตถุชนิดนี ้ ความรู ้ ท่ีได้
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จะนาไปสู่การอธิบายวัตถุชนิดอื่นๆที่นกั ดาราศาสตร์คาดการณ์ว่ากาลังมีการรวมมวลที่ระดับเกิน
กว่าขีดจากัดเอดดิงตันได้ดว้ ยเช่นกัน แต่มีโอกาสศึกษาได้นอ้ ยกว่า เช่น tidal disruption event ซึ่ง
มักเกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก หรือเควซาร์ (Quasar) ซึ่งเป็ นหลุมดาที่มีกาลัง ส่องสว่างสูงอยู่ท่ีอยู่ใจกลาง
ของกาแล็กซีท่อี ยู่ไกลออกไป
ขอบเขตของงานวิจัย
นาข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีความสว่างยิ่งยวด NGC5408
X-1 ที่ มี อ ยู่ ใ นคลัง ข้อ มู ล ของกล้อ งโทรทรรศน์รัง สี เอกซ์ XMM-Newton มาวิ เคราะห์เพื่ อ หา
ความหน่วงของเวลาและสร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายโครงสร้างของกระบวนการรวมมวลที่อยู่ใน
สถานะที่มีกาลังส่องสว่างเกินขีดจากัดของเอดดิงตัน
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากงานวิจัย
• ทราบกลไกของกระบวนการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวด ในสถานะที่มีกาลังส่องสว่างเกินขีดจากัดของเอดดิงตัน
• ทราบมวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวด
• อธิบายกลไกของการรวมมวลที่ระดับเกินกว่าขีดจากัดเอดดิงตัน

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดส่วนใหญ่น่าจะ
เป็ นระบบดาวคู่ท่ีมีกาลังส่องสว่างสูงเกินค่าขีดจากัดของเอดดิงตัน ถ้าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี
กาลังส่องสว่างยิ่งยวดถูกให้พลังงานโดยวัตถุอดั แน่นที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ วัตถุอดั แน่น
ดังกล่าวจะดึงดูดสสารจากดาวคู่ของมันให้ตกลงสู่ขอบเขตแรงโน้มถ่วงของวัตถุอัดแน่น เกิดเป็ น
จานรวมมวลหมุนวนอยู่รอบๆวัตถุอัดแน่น ซึ่งจานรวมมวลนีจ้ ะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกมาใน
หลายย่ า นความถี่ โดยในแต่ ล ะย่ า นความถี่ ท่ี ผู้สัง เกตการณ์ ไ ด้รับ จะขึ น้ อยู่ กับ ต าแหน่ ง ของ
แหล่งกาเนิดโฟตอนที่อยู่รอบๆ วัตถุอัดแน่น เช่ น จานรวมมวล และกลุ่มหมอกแก๊สรอบๆวัตถุอัด
แน่น เป็ นต้น ดังนัน้ ในบทนีจ้ ะอธิบายกระบวนการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่บริเวณต่างๆของระบบ
2.1 กระบวนการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ในหั ว ข้อ นี ้เ ราจะกล่ า วถึ ง ทฤษฎี ท างฟิ สิ ก ส์ท่ี ใ ช้อ ธิ บ ายกระบวนการแผ่ รัง สี ข อง
แหล่งก าเนิ ดรัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลัง ส่องสว่างยิ่ง ยวด ซึ่ง สามารถอธิ บ ายได้โดยใช้ 3 ทฤษฎี ห ลัก ๆ
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 การแผ่รังสีของวัตถุดา
เริ่ม ต้น ในปี ค.ศ.1792 โธมั ส เวกวูด (Thomas Wedgewood) นัก ท าเครื่ อ งถ้ว ยชาม
เซรามิค ชาวอังกฤษ ได้สงั เกตเห็นเตาอบของเขาจะมีสี แดงร้อน ที่อณ
ุ หภูมิเดิมเสมอๆ ซึ่งไม่ขึน้ กับ
ขนาด รูปร่างและรูปทรงของวัตถุ ทาให้นกั ดาราศาสตร์ในสมัยนัน้ ตัง้ สมมติฐานว่า วัตถุใดก็ตามที่
มีอุณ หภูมิสูงกว่าศูนย์สมั บูรณ์ (absolute zero) จะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในหลาย
ย่านความยาวคลื่น นอกจากนี ้ ยังได้สมมติวตั ถุในอุดมคติท่ีสามารถดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ทุกย่านความยาวคลื่ น อีกด้วย โดยเมื่ อวัตถุนี เ้ ข้าสู่สมดุลความร้อนก็ จะแผ่คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ า
ออกมาในทุกย่านความยาวคลื่ น เช่ น เดียวกัน เรีย กวัต ถุในอุดมคติ นีว้ ่า “วัตถุดา” ซึ่งลักษณะ
สเปกตรัมของการแผ่รงั สี ของวัตถุดาจะเป็ นสเปกตรัมแบบต่อเนื่องครอบคลุมทุกช่วงความยาว
คลื่น โดยรู ปร่างของสเปกตรัมจะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับอุณหภูมิ ดังภาพประกอบ 9 นอกจากนี ้
จุดสูงสุดของสเปกตรัมจะอยู่ท่ีตาแหน่งความยาวคลื่นที่ทาให้ความชันของกราฟเป็ นศูนย์ ( 𝜆𝑚𝑎𝑥)
สามารถแสดงได้ดงั สมการ
𝜆𝑚𝑎𝑥 =

𝑏
𝑇

( 2-1)
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โดยที่
คือ ค่าคงที่การกระจัดของวีน ( 𝑏 = 2.897 × 10−3 m ∙ K )
𝑇
คือ อุณหภูมิพนื ้ ผิวของวัตถุ (K)
สมการ 2-1 รู ้จั ก กั น ในชื่ อ ของกฎการกระจั ด ของวี น (Wien’s displacement law)
สมการนีท้ าให้ วิลเฮล์ม วีน (Wilhelm Wien) นักฟิ สิกส์ชาวเยอรมัน ได้รบั รางวัลโนเบล ในปี ค.ศ.
1911 เนื่องจากทฤษฎีของเขาสนับสนุนความเข้าใจในเกี่ยวกับสเปกตรัมของวัตถุดา
𝑏

ภาพประกอบ 9 ลักษณะสเปกตรัมของวัตถุดาที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ
ที่มา: (Cherbakov, 2016)
จากภาพประกอบ 9 จะเห็นว่าอุณหภูมิสเปกตรัมของวัตถุดา (𝑇) จะเพิ่มขึน้ เมื่อกาลังส่อง
สว่างเพิ่มมากขึน้ ทาให้ โจเซฟ สเตฟาน (Josef Stefen) นักฟิ สิกส์ชาวออสเตรีย ได้ทาการทดลอง
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1879 เขาสามารถแสดงให้เห็นถึงกาลังส่องสว่างของวัตถุดา ดังสมการ
𝐿 = 𝐴𝜎𝑇 4

( 2-2 )
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ต่อมาอีก 5 ปี นักฟิ สิกส์ชาวออสเตรีย ลุดวิก โบลทซ์มันน์ (Ludwig Boltzmann) ได้ทา
การพิสจู น์สมการของสเตฟาน โดยใช้กฎทางเทอร์โมไดนามิกและสูตรความดันของรังสี (radiation
pressure formula) ของแมกซ์เวลล์ ซึ่งต่อมาสมการ 2-2 ถูกเรียกว่าสมการสเตฟาน-โบลทซ์มาน
(Stefan-Boltzmann equation) เมื่ อ 𝜎 คื อ ค่ า คงที่ ข องสเตฟาน -โบลทซ์ ม าน (𝜎 = 5.670 ×
10−8 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾 −4 ) หรือสามารถแสดงในรู ปของฟลักซ์พน
ื ้ ผิวได้ดงั นี ้
𝐹 = 𝜎𝑇 4

( 2-3 )

โดยที่
𝐹
𝜎
𝑇

คือ ฟลักซ์ (W ∙ m−2)
คือ ค่าคงที่ของสเตฟาน โบลทซ์มาน (𝜎 = 5.670 × 10−8 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾 −4)
คือ อุณหภูมิพนื ้ ผิวของวัตถุ (K)

ต่ อ มาในปี ค.ศ.1900 แมกซ์ พลัง ค์ (Max planck) นัก ฟิ สิ ก ส์ช าวเยอรมัน ได้ท าการ
อธิบายลักษณะสเปกตรัมของวัตถุดา ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั สมการ
𝐵𝜆 (𝑇) =

2ℎ𝑐 2
𝜆5 (𝑒 ℎ𝑐⁄𝜆𝜅𝑇 − 1)

( 2-4 )

โดยที่
ℎ
𝑐
𝜆
𝜅
𝑇

คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (ℎ = 6.626 × 10−34 J ∙ s )
คือ อัตราเร็วของแสง (𝑐 = 3 × 108m ∙ s−1)
คือ ความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (m)
คือ ค่าคงที่ของโบลทซ์มาน (Boltzmann constant) (𝜅 = 1.380 × 10−23J ∙ K−1)
คือ อุณหภูมิพนื ้ ผิวของวัตถุ (K)

นอกจากนี ้ หากดาเนินการหาจุดสูงสุดของสเปกตรัมจากสมการ 2-4 จะทาให้ได้สมการ
2-1 นั่นคือ กฎการกระจัดของวีน
ในทางดาราศาสตร์มกั จะอธิบายวัตถุท่มี ีความทึบแสงสูง เช่น ดาวฤกษ์ และจานรวมมวล
ให้มีลักษณะและคุณสมบัติของการแผ่รงั สีคล้ายกับการแผ่รงั สีของวัตถุดา ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ะ
พิจารณาลักษณะการแผ่รงั สีท่มี าจากจานรวมมวลให้มีลกั ษณะการแผ่รงั สีคล้ายกับการแผ่รงั สีของ
วัตถุดา อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละส่วนของจานรวมมวลมีอุณหภูมิท่ีไม่เท่ากัน ตามทฤษฎี จาน
รวมมวลแบบวัตถุดาหลากหลายสี (Multicolor Disc Blackbody: MCD) ดังภาพประกอบที่ 10

22
โดยอุณหภูมิแต่ละส่วนของจานรวมมวลจะขึน้ อยู่กบั รัศมีของจานรวมมวล ถ้าเป็ นวัตถุอดั แน่นที่มี
ลักษณะการรวมมวลแบบทั่วไปในระบบดาวคู่ อุณหภูมิจะเป็ นไปตามการแปรผัน 𝑇(𝑟) ∝ 𝑟 −3/4
โดยที่ 𝑟 = 𝑅/𝑟𝑔 (เมื่ อ 𝑅 คื อ รัศ มี ข องจานรวมมวล และ 𝑟𝑔 คื อ รัศ มี ต ามแนวแรงโน้ม ถ่ วง: 𝑟𝑔 =
𝐺𝑀/𝑐 2) ซึ่งจากความสัมพันธ์ของอุณ หภูมิ และรัศมีของจานรวมมวล ส่วนของจานรวมมวลที่อยู่
ใกล้กบั หลุมดาหรือจานรวมมวลด้านใน (𝑟 มีค่าน้อย) จะมีอุณหภูมิสูง (พลังงานสูง) แต่ส่วนของ
จานรวมมวลที่ อ ยู่ไกลจากหลุม ด าหรือ จานรวมมวลด้านนอก ( 𝑟 มี ค่ ามาก) จะมี อุณ หภู มิ ต่ า
(พลังงานต่า) โดยจากการสังเกตการณ์ ผูส้ งั เกตการณ์จะได้ลกั ษณะสเปกตรัมดังภาพประกอบ 10
(ด้านขวา) ซึ่งเป็ นไปตามอุณหภูมิของจานรวมมวลที่แตกต่างกันในแต่ละชัน้ ของจานรวมมวลดัง
ภาพประกอบ 10 (ด้านซ้าย)

ภาพประกอบ 10 ลักษณะของจานรวมมวลที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาหลากหลายย่านความถี่
ในแต่ละชัน้ ของจานรวมมวล (ด้านซ้าย) และสเปกตรัมที่สอดคล้องกับภาพด้านซ้าย (ด้านขวา) ซึ่ง
เป็ นไปตามทฤษฎีจานรวมมวลแบบวัตถุดาหลากหลายสี (MCD)
ที่มา: (J. Gladstone)
2.1.2 ปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตัน (Compton scattering)
ปรากฏการณ์การกระเจิ ง คอมป์ ตัน คื อการชนแบบไม่ ยื ดหยุ่น (inelastic scattering)
ของโฟตอนกับอนุภาคอิสระ ซึ่งปรากฏการณ์นีถ้ ูกค้นพบครัง้ แรกโดยอาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ ตัน
(Arthur Holly Compton) ในปี ค.ศ.1923 ต่ อ มาอาร์เทอร์ คอมป์ ตัน ได้รับ รางวัล โนเบลสาขา
ฟิ สิกส์ (Nobel Prize in Physics) จากการค้นพบปรากฏการณ์นใี ้ นปี ค.ศ.1927
ปรากฏการณ์ ก ารกระเจิ ง คอมป์ ตัน เป็ น ปรากฏการณ์ ท่ี มี ก ารแลกเปลี่ ย นพลัง งาน
ระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอนอิสระเมื่อมีการชนกัน สามารถแสดงได้ดงั สมการ
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Δ𝜆 = 𝜆 − 𝜆0 =

ℎ
(1 − cos 𝜃)
𝑚𝑒 𝑐

( 2-5 )

โดยที่
Δ𝜆
𝜆0
𝜆
𝑚𝑒
𝜃
ℎ
𝑐

คือ ความยาวคลื่นของโฟตอนที่เปลี่ยนแปลงไป (m)
คือ ความยาวคลื่นของโฟตอนก่อนชน (m)
คือ ความยาวคลื่นของโฟตอนหลังชน (m)
คือ มวลของอิเล็กตรอน (𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg )
คือ มุมที่โฟตอนเคลื่อนที่ระหว่างก่อนชนและหลังชนกับอิเล็กตอน
คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (ℎ = 6.626 × 10−34 J ∙ s )
คือ อัตราเร็วของแสง (𝑐 = 3 × 108 m ∙ s−1)

ในกระบวนการแลกเปลี่ ยนพลังงานระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอนในระหว่างการเกิด
อัน ตรกิริยากันนั้น หากพิ จ ารณาจากพลัง งานหลัง การชนของโฟตอนและพลังงานเริ่ม ต้น ของ
อิเล็กตรอน เราสามารถจาแนกปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตัน ได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
• ปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตัน แบบปกติ คือกระบวนการที่อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นมี
พลั ง งานต่ า กว่ า พลั ง งานของโฟตอน เมื่ อ โฟตอนพลั ง งานสู ง เคลื่ อ นที่ ม าชนกั บ
อิ เ ล็ ก ตรอน อิ ส ระพ ลั ง งานต่ าจะท าให้ พ ลั ง งานของโฟ ตอน ถู ก ถ่ า ยโอนไปยั ง
อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระ ส่ ง ผลให้ พ ลั ง งานของโฟตอนลดลง ก่ อ นที่ จ ะกระเจิ ง ออกไปดั ง
ภาพประกอบ 11
• ปรากฏการณ์ ก ารกระเจิ งคอมป์ ตัน แบบย้อ นกลับ (Inverse Compton scattering) คื อ
กระบวนการที่อิเล็กตรอนอิสระเริ่มต้นมีพลังงานสูง กว่าพลังงานของโฟตอน เมื่อโฟตอน
พลังงานต่าเคลื่อนที่มาชนกับอิเล็กตรอนอิสระพลังงานสูง พลังงานของอิเล็ก ตรอนอิสระ
จะถูกถ่ายโอนไปยังโฟตอน ส่งผลให้พลังงานของโฟตอนเพิ่มสูงขึน้
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ภาพประกอบ 11 ปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตัน
ที่มา: (Petrucci, 2008)
ปรากฏการณ์การกระเจิ งคอมป์ ตันเป็ นส่วนที่ใช้อธิบายส่วนของโฟตอนพลังงานต่ าที่
เคลื่อนที่เข้าไปยังกลุ่มหมอกแก๊สรอบๆหลุมดาและเกิดการกระเจิงคอมป์ ตันแบบย้อนกลับ ทา
ให้โฟตอนมีพลังงานสูงขึน้ รวมไปถึงอธิบายในส่วนของโฟตอนพลังงานสูงที่เกิดอันตรกิรยิ ากับจาน
รวมมวลและกลายเป็ นโฟตอนพลังงานต่า ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้
2.1.3 การสะท้อนของรังสีเอกซ์ (X-ray reflection)
นอกจากรังสีเอกซ์ท่ีแผ่ออกมาจากจานรวมมวลโดยตรง หรือเกิดจากปรากฎการณ์การ
กระเจิงคอมป์ ตันของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งความน่าจะเป็ นที่ผสู้ งั เกตการณ์
จะได้รบั รังสีเอกซ์ นั่นคือปรากฏการณ์ท่ีมีรงั สีเอกซ์บางส่วนชนกับอิเล็กตรอน และสะท้อนไปหาผู้
สังเกตการณ์ โดยความน่าเป็ นที่จะเกิดการสะท้อนของรังสีเอกซ์นนั้ จะขึน้ อยู่กบั ค่า cross-section
ของการกระเจิ ง (scattering) และจากการดูด กลื น ของปรากฏการณ์ โฟโตอิ เล็ ก ทริก (photoelectric absorption) ส าห รั บ ส ส า รที่ เป็ น ก ล า งท า งไฟ ฟ้ า (neutral) ก ารดู ด ก ลื น ข อ ง
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจะมีอิ ทธิพลมากสาหรับโฟตอนพลังงานต่า ซึ่งจะทาให้สัดส่วนการ
สะท้อ นมี ค่ า ต่ า อย่ า งไรก็ ต าม ความน่ า จะเป็ น ที่ จ ะเกิ ด การดูด กลื น ของปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริกจะลดลงสาหรับโฟตอนที่มี พลังงานสูงขึน้ ทาให้สดั ส่วนการสะท้อนมีค่าเพิ่มมากขึน้ ดัง
ภาพประกอบ 12 (ด้านซ้าย) โดยถ้าโฟตอนพลังงานต่าเคลื่อนที่มาชนกับสสาร (ที่จานรวมมวล)
สสารที่จ านรวมมวลจะดูดกลื นโฟตอนพลัง งานต่ าเหล่านั้น ไว้บ างส่วน แต่ ถ้าหากเป็ นโฟตอน
พลังงานสูง จะทาให้เกิดปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตัน ซึ่งส่งผลให้พลังงานของโฟตอนลดลง
รวมถึ งการอนุรกั ษ์จ านวนโฟตอนของปรากฏการณ์คอมป์ ตัน ดัง นั้น เมื่ อ รวม 2 ปรากฏการณ์
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ดังกล่าวจะท าให้เกิ ด เนิ น ของการสะท้อ น (hump reflection) ที่ อ ยู่ในช่ วงพลัง งาน 20-50 keV
นอกจากนี ้ส เปกตรัม ของการสะท้อนยัง มี องค์ป ระกอบของเส้น การแผ่รังสี จ ากคุณ สมบัติ ของ
อะตอม (atomic features) ด้วยเช่นกัน ดังภาพประกอบ 12 (ด้านขวา)

ภาพประกอบ 12 ด้านซ้าย: ความน่าจะเป็ นของการเกิดการดูดกลืนจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก สาหรับสสารที่เป็ นกลางไฟฟ้า (เส้นสีดา) และความน่าจะเป็ นที่จะเกิดปรากฏการณ์การ
กระเจิงคอมป์ ตัน (เส้นสีเทา) ด้านขวา: ลักษณะสเปกตรัมที่เป็ นองค์ประกอบของการสะท้อน
ที่มา: (Done, 2010)
เส้นการแผ่ รงั สี ท่ี มัก จะปรากฎในสเปกตรัม จะมี ความสัม พันธ์กับ อนุภ าคของเหล็ก ที่
ปลดปล่อยโฟตอนออกมาเมื่ อมี การลดระดับ ชั้นพลังงานจากอิเล็ กตรอนที่ถูกกระตุ้น ขึน้ ไปใน
ช่องว่างพลังงาน (gap) ในชั้น K (n=1) และตกลงมายังสถานะพืน้ (ground state) ของมัน ซึ่ง
เรียกเส้นการแผ่รงั สีนวี ้ ่า เส้นการแผ่รงั สี K นอกจากนีย้ งั สามารถพบเส้นการแผ่รงั สีท่รี ะดับพลังงาน
ที่สูงขึน้ ได้ดว้ ยเช่นกัน นั่นคือ เส้นการแผ่รงั สี K𝛼 (จากระดับชั้นพลังงานที่ n=2 ลงไปที่ n=1) K𝛽
(จากระดับชัน้ พลังงานที่ n=3 ลงไปที่ n=1) เป็ นต้น
2.2 อัตราการรวมมวลเอดดิงตัน (Eddington accretion rate)
จากการศึก ษาแหล่ง ก าเนิ ด ดาวคู่รัง สี เอกซ์ รัง สี เอกซ์ส่ว นมากที่ สัง เกตการณ์ ได้ถู ก
ปลดปล่อยออกมาจากจานรวมมวล เนื่องจากการเสียดสีกนั ของสสารภายในจานรวมมวลจะทาให้
เกิดความร้อน และเมื่อเข้าสู่สมดุลความร้อนก็จะปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาหลายย่าน
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ความถี่ ซึ่งคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้านีจ้ ะอยู่ในรู ปของอนุภาคโฟตอน ในความเป็ นจริง อนุภาคโฟตอน
เหล่านีจ้ ะอยู่ภายในจานรวมมวลและพยายามจะเคลื่อนที่ออกไปยังพืน้ ผิวของจานรวมมวลและ
เคลื่ อนที่ออกไปหาผู้สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตามภายในจานรวมมวลนอกจากโฟตอนแล้วยัง
ประกอบไปด้วยอนุภาคอิสระอื่นๆด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในขณะที่โฟตอนกาลังเคลื่อนที่ขึน้ ไปยังพืน้ ผิว
ของจานรวมมวลอาจเกิ ด อั น ตรกิ ริย ากับ อิ เล็ ก ตรอนอิ ส ระภายในจานรวมมวล ซึ่ ง จะท าให้
อิเล็ กตรอนอิส ระเหล่านั้น เคลื่ อนที่ต ามโฟตอนขึน้ ไปด้วย (อนุภ าคโฟตอนจะมี อันตรกิ ริยากับ
อิ เ ล็ ก ตรอน เป็ นส่ ว น มากเนื่ องจาก Thomson scattering cross-section) และเนื่ องจาก
อิเล็กตรอนอิสระมีสถานะเป็ นไอออนประจุลบทาให้เกิดแรงคูลอมป์ กับโปรตอนอิสระที่เป็ นไอออน
ประจุบวก ดึงดูงโปรตอนอิสระนัน้ ตามขึน้ ไปด้วย ก่อให้เกิดแรงดันที่ผลักดันพืน้ ผิวของจานรวมมวล
หรือเรียกว่า แรงดันโฟตอน (photon radiation pressure) อย่างไรก็ตาม จานรวมมวลจะรักษา
สภาพสมดุลของระบบไว้ไม่ให้เกิดแรงดันโฟตอนที่มากเกินไป นั่นคือ แรงโน้มถ่วงอันเนื่องมาจาก
มวลของวัตถุอัดแน่น จะดึงดูดอนุภ าคอิสระต่างๆที่มี ม วล ให้ตกลงไปยังหลุม ดาเพื่อ ลดแรงดัน
ของโฟตอนที่พนื ้ ผิวของจานรวมมวล โดยจากที่กล่าวมานีเ้ ป็ นไปตามทฤษฎีขีดจากัดของอัตราการ
รวมมวลของเอดดิงตัน (Eddington limit) ซึ่งเป็ นไปตามสมการ

𝐿𝑒𝑑𝑑 =

4𝜋𝐺𝑀𝑚𝑝 𝑐
𝜎𝑇

( 2-6 )

โดยที่
𝐿𝑒𝑑𝑑
𝐺

คือ กาลังส่องสว่างตามทฤษฎีขีดจากัดของอัตราการรวมมวลของเอดดิงตัน
คือ ค่าโน้มถ่วงสากล (Gravitational constant) มีค่าประมาณ
6.674 × 10−11 N ∙ m2 ∙ kg−2

𝑀
𝑚𝑝
𝑐
𝜎𝑇

คือ มวลของวัตถุอดั แน่น
คือ มวลของโปรตอน (1.672 × 10−27 kg)
คือ อัตราเร็วของแสง ( 𝑐 = 3 × 108108 m ∙ s−1 )
คือ Thomson scattering cross-section

2.3 อัตราการรวมมวลทีร่ ะดับเกินขีดจากัดเอดดิงตัน (super-Eddington accretion rate)
ในหัวข้อก่อนหน้านีเ้ ราได้กล่าวถึง แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีมี การรวมมวลต่ากว่า
ขีดจากัดของเอดดิงตัน อย่างไรก็ตามมีการค้นพบแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่มี ีอตั ราการรวมมวล
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เกินค่าขีดจากัดของเอดดิงตัน (super Eddington rate) นั่นคือแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดที่เรากาลังศึกษาในงานวิจยั นี ้ โดยมีสมมติฐานว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดน่าจะมีกระบวนการรวมมวลที่แตกต่างไปจากการรวมมวลของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สี
เอกซ์แบบทั่วๆไป จากการศึกษาที่ผ่านมานักดาราศาสตร์หลายๆคนเชื่อว่า (J. C. Gladstone,
Roberts, & Done, 2009; Matthew J. Middleton, Heil, Pintore, Walton, & Roberts, 2015;
Matthew J. Middleton, Walton, Roberts, & Heil, 2014; Pinto, Middleton, & Fabian, 2016;
Sutton, Roberts, & Middleton, 2013) สิ่งที่น่าจะมีความแตกต่างไปจากการรวมมวลแบบทั่วๆไป
ในแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สี เอกซ์ คือโครงสร้างของจานรวมมวลน่าจะมีการขยายตัวให้มีลักษณะ
ความหนาเพิ่มมากขึน้ เกิดเป็ นจานรวมมวลที่มีรูปร่างที่สมส่วนมากขึน้ (slim disc) ทาให้อนุภาค
อิสระต่างๆที่เกิดอันตรกิริยากับโฟตอนใช้ระยะทางมากขึน้ ในการเคลื่อนที่ขึน้ ไปยังพืน้ ผิวของจาน
รวมมวลพร้อมๆกับโฟตอน ทาให้อนุภาคอิสระบางส่วนถูกอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของวัตถุอดั แน่น
ที่ใจกลางของแหล่งกาเนิดดึงดูดให้ตกลงไปยัง วัตถุอดั แน่นนัน้ โดยกระบวนการดังกล่าวนีเ้ ป็ นการ
ลดแรงดันโฟตอนที่พืน้ ผิวของจานรวมมวลให้ต่าลง อย่างไรก็ตามแรงดันของโฟตอนที่พืน้ ผิว ของ
จานรวมมวลยังคงมีค่ามากพอที่จะทาให้ระบบการรวมมวลมีการปลดปล่อยสสารที่มีลกั ษณะเป็ น
ก้อน (clumpy) และทึบแสงสูงออกมาจากพืน้ ผิวของจานรวมมวล หรือเรียกว่า เอาท์โฟลว์อิงวินด์
โดยกระบวนการทั้ง สองนี ้เกิ ด ขึ น้ ในสถานะก าลัง ส่ อ งสว่า งยิ่ ง ยวด (Ultraluminous state) ดัง
ภาพประกอบ 13 ซึ่งกระบวนการที่กล่าวไปข้างต้นเป็ นกระบวนการรวมมวลแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ เพื่อ
ลดแรงดันของโฟตอนเมื่อมีกาลังการรวมมวลสูงเกิดขีดจากัดของเอดดิงตัน
โฟตอนพลังงานสูง
โฟตอนพลังงานต่า

ภาพประกอบ 13 ภาพแสดงลักษณะการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวด ในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด (รูปภาพนีไ้ ม่ได้ใช้สดั ส่วนตามความจริง)
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2.4 ประวัติการศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ทมี่ ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ถูกค้นพบครัง้ แรกโดยกล้องโทรทรรศน์
รัง สี เอกซ์ไ อน์ส ไตน์ (Einstein telescope) ซึ่ง มี ก าลัง ส่อ งสว่า งในย่ านรัง สี เอกซ์ท่ี สูง ประมาณ
𝐿𝑥 ~1039 erg s −1 (Fabbiano, 1988, 1989; Fabbiano & Trinchieri, 1987) โดยแหล่ ง ก าเนิ ด นี ้
ผู้สังเกตการณ์จ ะเห็น เป็ น ลักษณะของแหล่ง กาเนิด ในย่านรังสี เอกซ์แบบจุด (X-ray point-like
source) ซึ่งอยู่ในกาแล็กซีท่ีไม่ใช่กาแล็กซีทางช้างเผือก และไม่ได้อยู่ท่ีใจกลางของกาแล็กซี (nonnuclear X-ray source) หมายความว่าแหล่งกาเนิดนีไ้ ม่ใช่หลุมดามวลยิ่งยวด แต่เป็ นเพียงวัตถุอดั
แน่ น ที่ อ าศัย อยู่ ภ ายในกาแล็ ก ซี เท่ า นั้น จึ ง เกิ ด เป็ น ปั ญ หาถึ ง ขนาดมวลของวัต ถุอัด แน่ น ที่ ให้
พลัง งานแก่ แ หล่ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลังส่อ งสว่างยิ่ งยวด อย่ างไรก็ ต ามในช่ วงเวลานั้น ไม่
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดนีเ้ ป็ นแหล่งกาเนิด
แสงถาวร (Persistent source) หรือเป็ นแหล่งกาเนิดแสงชั่วคราว (transient event) เช่น young
supernova เป็ นต้น เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ใหม่ ท่ี พ บ ซึ่ ง ต้อ งการระยะเวลาในการเฝ้ า
สังเกตการณ์เพื่อยืนยัน
ต่อมาในอีก 1 ทศวรรษ แหล่งกาเนิดนีถ้ ูกสังเกตการณ์ซา้ โดยกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์
ROSAT และ ASCA จึงทาให้สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
ไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสงชั่วคราว แต่เป็ นแหล่งกาเนิดถาวรที่น่าจะมีกาลังส่องสว่างสูงเกินค่าขีดกาจัด
ของเอดดิงตัน สาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์
ในตอนแรกแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี กาลังส่องสว่างยิ่งยวดนีถ้ ูกเรียกหลากหลายชื่ อ
ด้ ว ยกั น เช่ น “extraluminous X-ray binaries” (Edward & Richard, 1999), “superluminous
X-ray source” (Roberts & Warwick, 2000), “intermediate-luminosity X-ray objects”
(Colbert & Ptak, 2002) และต่อมาในปี ค.ศ. 2012 ได้มีการตกลงกันให้เรียกว่า “Ultraluminous
X-ray source (ULXs)” (Feng & Soria, 2011) โด ย ใน ง า น วิ จั ย นี ้ จ ะ ใช้ ช่ื อ ภ า ษ า ไท ย ว่ า
“แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด”
ต่อมาได้มีหลายงานวิจยั ที่ศกึ ษาเพื่อหามวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิด
รังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ดังนี ้
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ภาพประกอบ 14 สเปกตรัมของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC1313 X-1 ที่
ได้จากกล้อง EPIC-MOS1 และ EPIC-MOS2 ถูกอธิบายด้วยแบบจาลองทฤษฎีจานรวมมวลแบบ
วัตถุดาหลากหลายสีและพาวเวอร์ลอว์ (ภาพบน) นอกจากนี ้ ภาพด้านล่างจะแสดงความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลสังเกตการณ์กบั แบบจาลอง (residue)
ที่มา: (Miller, Fabbiano, Miller, & Fabian, 2003)
Edward and Richard (1999) เป็ นนักวิจัยกลุ่มแรกที่เสนอว่า วัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงาน
แก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด น่าจะเป็ นวัตถุอัดแน่นที่เป็ นหลุมดามวลปาน
กลาง ซึ่งมี ม วลประมาณ 102 – 105 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ โดยมี อัตราการรวมมวลไม่ เกินค่า
ขีดจากัดของเอดดิงตัน (sub Eddington rate) ต่อมา Miller et al. (2003) ได้ศึกษาเส้นสเปกตรัม
ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC1313 X-1 และ X-2 พบว่าสเปกตรัมของ
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แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดสามารถอธิบายได้ดีเมื่ออธิบายด้วยแบบจาลองที่มี
2 องค์ป ระกอบร่วมกัน ได้แก่ องค์ป ระกอบส่วนพลัง งานสูง สามารถอธิ บ ายด้วยแบบจาลอง
พาวเวอร์ลอว์ และองค์ประกอบส่วนพลังงานต่าที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยแบบจาลองจานรวมมวล
แบบวัตถุดาหลากหลายสี ดังภาพประกอบ 14 และพบว่าองค์ประกอบของจานรวมมวลด้านในมี
อุณหภูมิท่ีต่ามาก ประมาณ 0.15 keV ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วสถานะการรวมมวลที่ให้กาลังส่อง
สว่างสูงที่สุดของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีถูกให้พลังงานโดยหลุมดาที่เกิดจากการตายของ
ดาวฤกษ์ (~10M⊙) ควรที่ จ ะมี อุณ หภูมิ ด้านในของจานรวมมวลประมาณ 1 keV หลัง จากนั้น
A. C. Fabian, Ross, and Miller (2004) ได้ยืนยันผลของอุณหภูมิท่ตี ่าของจานรวมมวลด้านใน ที่
ประมาณ 0.2 keV จึงนาไปสู่การตีความที่ว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดถูกให้
พลังงานโดยหลุมดามวลปานกลาง

ภาพประกอบ 15 สเปกตรัมในช่วงพลังงานสูง (~ 3-7 keV) มีความโค้งงอ จากแหล่งกาเนิดรังสี
เอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC1313 X-2
ที่มา: (J. C. Gladstone et al., 2009)
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Stobbart, Roberts, and Wilms (2006) ได้ศึกษาลัก ษณะสเปกตรัม ของแหล่ง กาเนิ ด
รังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดที่มีคณ
ุ ภาพสูงมากขึน้ และพบว่าสเปกตรัมมีความโค้งงอในช่วง
พลั ง งานสู ง (~ 3-7 keV) ซึ่ ง ต่ อ มา J. C. Gladstone, Roberts, and Done (2009) ได้ ศึ ก ษา
เพิ่ ม เติ ม และพบว่ าส่ วนที่ โค้ง งอในช่ วงพลัง งานสูง (ภาพประกอบ 15) ดัง กล่ าวไม่ น่ า จะเป็ น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากกระบวนการรวมมวลแบบทั่วไปในหลุมดาในระบบดาวคู่ แต่น่าจะเป็ น
กระบวนการรวมมวลแบบใหม่ ที่เรียกว่า สถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด โดยแหล่งกาเนิด พลังงาน
ของระบบเป็ นหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ มี มวลประมาณ 3 – 20 เท่าของมวลดวง
อาทิตย์ และมีอตั ราการรวมมวลสูงเกินกว่าค่าขีดจากัดของเอดดิงตัน โดยมีกระบวนการทางฟิ สิกส์
แบบใหม่เข้ามาอธิบายกระบวนการลดแรงดันโฟตอน ที่ทาให้ แหล่งกาเนิดสามารถมีกาลังส่อง
สว่างสูงเกินค่าขีดจากัดของเอดดิงตันได้ นั่นคือ การขยายตัวของจานรวมมวล จากจานรวมมวล
แบบมาตรฐานที่มีลกั ษณะบาง กลายเป็ นจานรวมมวลที่แบบสมส่วนมากขึน้ ซึ่งสัดส่วนความกว้าง
ต่อรัศ มี ของจานรวมมวล (disc scale high) อยู่ท่ีป ระมาณ 1 (H/R ~ 1) ยิ่ งไปกว่า นั้นยังมี การ
ปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ เนื่องจากแรงดันภายในจานรวมมวลผลักดันพืน้ ผิวของจานรวมมวล
ให้หลุดออกมาเป็ นลักษณะก้อนของสสาร (clumpy) ที่มีความหนาแน่นสูง พุ่งออกมานอกจานรวม
มวล นอกจากนั้น J. C. Gladstone, Roberts, and Done (2009) ยัง ได้อ ธิ บ ายสเปกตรัม ของ
แหล่ง กาเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี กาลังส่องสว่างยิ่ง ยวดด้วยแบบจาลองกาลังส่องสว่างยิ่ง ยวด (The
ultraluminous model) ส าหรับ หลายแหล่ ง ก าเนิ ด และพบว่ า มี ลั ก ษณ ะของสเปกตรัม ที่
หลากหลาย ดังภาพประกอบ 16 ซึ่งแหล่งกาเนิด 4 แหล่งชุดแรกได้แก่ NGC 2403 X-1, M81 X-6,
M33 X-8 และ NGC 1313 X-2 แสดงลักษณะสเปกตรัมคล้ายกับ สเปกตรัม thermal state (จาก
หัวข้อ 1.6.1) แต่มีกาลังส่องสว่างที่มากกว่าอย่างมาก อย่างไรก็ตามถ้าอธิบายในสถานะกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวด สเปกตรัมลักษณะกว้าง (broaden) เช่นนีอ้ าจจะเป็ นสถานะที่เริ่มเปลี่ยนผ่านจาก
สถานะที่มีการมวลแบบทั่วไปของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ ไปเป็ นสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
ในทางตรงกันข้าม สเปกตรัมของแหล่งกาเนิดที่เหลือ ในภาพประกอบ 16 นั้นน่าจะอยู่ในสถานะ
กาลังส่องสว่างยิ่งยวดที่มีกาลังส่องสว่างสูงและมีการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ท่ีรุนแรง
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ภาพประกอบ 16 สเปกตรัมของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดหลากหลาย
แหล่งกาเนิด ที่อธิบายด้วยแบบจาลองกาลังส่องสว่างยิ่งยวด (The ultraluminous model)
ที่มา: J. C. Gladstone, Roberts, & Done, 2009
ต่อมา Sutton et al. (2013) ได้ศึกษาสเปกตรัมของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดที่มีลักษณะแตกต่างกัน พบว่าลักษณะสเปกตรัมที่มีความแตกต่างกัน จะขึน้ อยู่กับ
มุม มองของผู้สังเกตการณ์ ดังภาพประกอบ 17 โดยในกรณี แรก คือแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี
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กาลังส่องสว่างยิ่งยวด มีอัตราการรวมมวลสูงเกินขีดจากัดของเอดดิงตัน ไม่มากนัก กระบวนการ
ปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์จะไม่ รุนแรง จะพบลักษณะสเปกตรัม ดังภาพประกอบ 18 (ภาพ
ด้า นบน) ส าหรับ อั ต ราการรวมมวลที่ สู ง ขึ น้ ถ้า ผู้สัง เกตการณ์ อ ยู่ ในมุ ม มองด้า นข้า ง (high
inclination) (ดังภาพประกอบ 17 มุมมองที่ 2) ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
ผูส้ งั เกตการณ์จะสังเกตเห็นโฟตอนส่วนมากมาจากส่วนของพลังงานต่า และจะสังเกตเห็นโฟตอน
พลัง งานสูง น้อ ย เนื่ อ งจากถูก บดบัง โดยเอาท์โฟลว์อิ ง วิน ด์ ซึ่ ง จะแสดงลัก ษณะสเปกตรัม ดัง
ภ าพ ป ระกอบ 18 (ภ าพ ด้ า น ล่ า ง) โด ยจะเรี ย ก ว่ า “ส ถาน ะ soft ultraluminous” แต่ ถ้ า
ผู้สัง เกตการณ์ อ ยู่ในมุม มองด้านบน (low inclination) (ดัง ภาพประกอบ 17 มุม มองที่ 1) ของ
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ผูส้ งั เกตการณ์จะสังเกตเห็นโฟตอนพลังงานต่า
น้อยกว่าโฟตอนพลังงานสูง เนื่องจากเอาท์โฟลว์อิงวินด์ท่ีลอ้ มรอบจานรวมมวลด้านในมีลกั ษณะ
คล้า ยทรงกรวย จึ ง บัง คั บ ให้โฟตอนพลัง งานสูง จากจานรวมมวลด้า นในเคลื่ อ นที่ เข้า ไปหา
ผู้สังเกตการณ์ ท่ี อยู่ด้านบน จะได้ลัก ษณะสเปกตรัม ดัง ภาพประกอบ 18 (ภาพกลาง) โดยจะ
เรียกว่า “สถานะ hard ultraluminous”

ภาพประกอบ 17 โครงสร้างของแบบจาลองลักษณะการรวมมวลสาหรับแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ี
กาลังส่องสว่างยิ่งยวด โดยองค์ประกอบของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ (สีเหลือง) จะถูกปลดปล่อยออกมา
ตัง้ แต่ R ถึง R ขึน้ ไปเหนือจานรวมมวล (สีแดง) ซึ่งพืน้ ที่สีนา้ เงินคือบริเวณที่ปลดปล่อยรังสี
เอกซ์พลังงานสูง
sph

ph ,in

ที่มา: (Matthew J. Middleton et al., 2015)
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ภาพประกอบ 18 ลักษณะของสเปกตรัมที่แตกต่างกันในสถานะการรวมมวลแบบสถานะกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดที่ขนึ ้ อยู่กบั มุมมองของผูส้ งั เกต โดยภาพด้านบน: ผูส้ งั เกตการณ์สงั เกตแหล่งกาเนิด
ในกระบวนการรวมมวลที่กาลังส่องสว่างไม่สงู มาก, ภาพกลาง: ผูส้ งั เกตการณ์อยู่ในมุมมอง
ด้านบนของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ทาให้ผสู้ งั เกตการณ์เห็นโฟตอน
พลังงานต่าน้อย แต่จะเห็นโฟตอนส่วนมากมาจากส่วนของพลังงานสูง, และภาพด้านล่าง: ผู้
สังเกตอยู่ในมุมมองด้านข้างของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ทาให้ผู้
สังเกตการณ์เห็นโฟตอนส่วนมากมาจากส่วนของพลังงานต่า และจะเห็นโฟตอนพลังงานสูงน้อย
เนื่องจากถูกบังโดยเอาท์โฟลว์อิงวินด์
ที่มา: (Sutton et al., 2013)
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ยิ่งไปกว่านัน้ Matthew J. Middleton et al. (2015) ได้สร้างแบบจาลองลักษณะการรวม
มวลส าหรับ แหล่งก าเนิ ดรังสี เอกซ์ท่ี มี กาลังส่องสว่างยิ่ง ยวด ดัง ภาพประกอบ 17 ซึ่ง สามารถ
อธิบายข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดได้เป็ นอย่างดี
พบว่าลักษณะของสเปกตรัมจะเปลี่ยนแปลงไปตาม มุม 𝜃 ของผูส้ งั เกตการณ์เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ Sutton et al. (2013) ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี ้ ซึ่งเป็ นการสนับสนุนกระบวนการรวมมวลใน
สถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวดนี ้ โดยโครงสร้างของแบบจาลองของ Matthew J. Middleton et al.
(2015) นัน้ ได้ถูกนามาใช้เป็ นต้นแบบในการสร้างแบบจาลองความหน่วงของเวลาสาหรับงานวิจยั
นี ้
จากข้ อ มู ล การศึ ก ษาและแบบจ าลองข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า เอาท์ โ ฟลว์ อิ ง วิ น ด์ คื อ
องค์ประกอบที่สาคัญของความถูกต้องของแบบจาลอง และการค้นพบเอาท์โฟลว์อิงวิ นด์ก็ยงั เป็ น
ประเด็นสาคัญ ที่นักดาราศาสตร์ตอ้ งการจะศึกษาเพื่อที่จะยืนยันการมีอยู่ของเอาท์โฟลว์อิงวินด์
เพื่อที่จะนาไปสู่การยืนยันสมมติฐานของโครงสร้างการรวมมวลในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
โดยในงานวิจยั ของ Walton, Miller, Reis, and Fabian (2012) ได้ศกึ ษาเส้นการแผ่รงั สี (emission
line) และเส้นการดูดกลืน (absorption line) ของเหล็ก (𝐹𝑒 𝐾) เนื่องจากมีสมมติฐานที่กล่าวว่าถ้า
ระบบมีการปลดปล่อยสสารในรูปแบบเอาท์โฟลว์ออกมาจริง ผูส้ งั เกตการณ์ควรที่จะเห็นเส้นการ
แผ่รงั สีของเหล็ก แต่ผลงานวิจยั ที่ได้รบั แสดงความเชื่อมั่นทางสถิติไม่มากพอที่จะยืนยันเส้นการแผ่
รังสี และเส้นการดูดกลืนของเหล็กในย่าน 𝐹𝑒 𝐾 ได้ ดังภาพประกอบ 19 ทาให้ไม่สามารถยืนยัน
การมีอยู่ของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ได้
ต่ อ มา Matthew J. Middleton et al. (2014) ได้ศึก ษาสเปกตรัม ของแหล่ง ก าเนิ ด รัง สี
เอกซ์ท่ี มี ก าลั ง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด NGC5408 X-1 และ NGC6946 X-1 จากการอธิ บ ายด้ ว ย
แบบจ าลองจานรวมมวลด้า นใน (NTHCOMP:(Zycki, Done, & Smith, 1999)) และด้า นนอก
(DISKBB) ดังภาพประกอบ 20a (ด้านบน) ชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลอง
(residue) ที่ช่วงพลังงาน 1 keV (ภาพประกอบ 20a ด้านล่าง (ทัง้ ซ้ายและขวา)) แบบจาลองนีย้ ัง
ไม่สามารถอธิบายข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดีพอ Matthew J. Middleton, Walton, Roberts, and
Heil (2014) จึงได้เพิ่มองค์ประกอบของเอาท์โฟลว์อิงวินด์เข้าไปในแบบจาลอง ดังภาพประกอบ
20b (ทั้ง ซ้ายและขวา) พบว่า สามารถอธิ บ ายข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดียิ่ งขึน้ อย่างไรก็ ตาม
หลักฐานนีย้ งั หนักแน่นไม่มากพอที่จะยืนยันการมีอยู่ของเอาท์โฟลว์อิงวินด์
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ต่อมา Pinto et al. (2016) ได้ผลลัพ ธ์จากการสังเกตการณ์โดยตรงและสามารถยืนยัน
การมีอยู่ของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ได้โดยการศึกษาผ่านเส้นการแผ่รงั สีและเส้นการดูดกลืนที่ได้จาก
XMM-Newton RGS spectrum ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดการค้นพบนีใ้ นหัวข้อ 2.7

ภาพประกอบ 19 ด้านบน: ค่า  ที่ได้จากผลการ fit ที่ดีท่สี ดุ ของข้อมูลการสังเกตการณ์ HoIX
X-1 ด้านล่าง: แสดง 90% (สีนา้ เงิน) และ 99%(สีแดง) ของคอนทัวความเชื่อมั่น (confidence
contour) สาหรับ equivalent width4 ภาพด้านซ้ายและด้านขวา คือ สเปกตรัมของการรวมข้อมูล
การสังเกตการณ์ทงั้ หมดและข้อมูลการสังเกตการณ์ท่มี ีระยะเวลาการสังเกตการณ์นานที่สดุ ของ
HoIX X-1 ตามลาดับ
2

ที่มา: (Walton et al., 2012)
ยิ่งไปกว่านั้น Bachetti et al. (2014) ได้ศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวดในกาแล็กซี M82 X-2 ซึ่งน่าจะถูกให้พลังงานโดยดาวนิวตรอน เนื่องจากพบลักษณะความ
ผันแปรของแสงที่มีลักษณะเป็ นคาบ คล้ายกับคุณสมบัติการส่ายของขัว้ สนามแม่เหล็กของดาว
นิวตรอน จึงเกิดเป็ นข้อสมมติฐานใหม่ของประชากรของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวดว่าไม่ได้เป็ นได้แค่เพียงหลุมดาในระบบดาวคู่เท่านัน้ แต่ยงั มีโอกาสเป็ นดาวนิวตรอนได้อีก
4

𝐹𝑒 𝐾

จะอยู่ในช่วงพลังงาน 6-7 keV และ equivalent width ควรที่จะมีค่าน้อยว่า 30 eV
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ด้วย การค้นพบนีเ้ ป็ นการค้นพบที่สาคัญมากในการยืนยันการมีอยู่ของกระบวนการรวมมวลใน
สถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด นอกจากนี ้ อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี
กาลังส่องสว่างยิ่งยวดจะมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในหลายย่านความถี่ โดยหนึ่ง
ในนั้น สามารถศึ ก ษาได้ในย่ า นที่ ส ายตามนุษ ย์ม องเห็ น หรือ ในย่ านออฟติ ค อล (optical) โดย
การศึกษาผ่านออฟติคอลเคาท์เตอร์พาร์ท (optical counterparts) ดังเช่นในงานวิจยั ของ Sutton,
Done, and Roberts (2014) ที่ได้ศึกษาข้อ มูลร่วมกันระหว่างข้อมูลย่านออฟติคอล (จากกล้อง
ฮั บ เบิ ล ) กั บ ข้อ มู ล ในย่ า นรัง สี เ อกซ์ (จากกล้อ งโทรทรรศน์รัง สี เอกซ์ XMM-newton) พบว่ า
เอาท์โฟล์วอิงวินด์น่าจะอยู่ท่ปี ระมาณ ~106rg

ภาพประกอบ 20 ผลการอธิบายข้อมูลการสังเกตการณ์ดว้ ยแบบจาลองของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์
ที่มีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 (ด้านซ้าย) และ NGC6946 X-1 (ด้านขวา) โดยที่ภาพ
a) อธิบายด้วยแบบจาลองที่มีองค์ประกอบของจานรวมมวลด้านในและด้านนอก b) อธิบายด้วย
แบบจาลองที่มีองค์ประกอบของจานรวมมวลด้านใน,ด้านนอก และองค์ประกอบของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ที่มีความเร็วของการเอาท์โฟลว์ 0.1c
ที่มา: (Matthew J. Middleton et al., 2014)
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2.5 การวิเคราะห์เชิงเวลาในระบบดาวคู่รังสีเอกซ์ (X-ray timing analysis of X-ray binary)
การวิเคราะห์เชิงเวลาในระบบดาวคู่รงั สีเอกซ์เป็ นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมาก
ในการใช้ศึกษาลักษณะกายภาพและธรรมชาติ ของการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ โดย
การศึกษาอัตราการรวมมวลของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ พบว่าอัตราการรวมมวลมีลกั ษณะผัน
แปรในระดับวัน เดือน หรือปี (Done, 2010) สาหรับการสังเกตการณ์ระยะเวลานาน (long time
scale variability) ความผันแปรที่เกิดขึน้ จะขึน้ อยู่กบั สถานะการรวมมวลของระบบ กล่าวคือ ถ้ามี
แหล่งกาเนิดชนิดเดียวกัน เราจะสามารถเห็นสัดส่วนของกาลังส่องสว่างของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สี
เอกซ์ต่อกาลังส่องสว่างที่อตั ราเอดดิงตันมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังภาพประกอบ 21
โดยจากภาพเป็ นภารกิจการสังเกตการณ์ในระดับวัน (ตามแนวแกน X) ซึ่งสังเกตการณ์โดย RXTE
(Rossi X-ray Timing Explorer) โดยแต่ละสีท่ีปรากฎในภาพประกอบ 22 จะแสดงลักษณะของ
สเปกตรัม ของในแต่ ล ะข้อ มูล การสัง เกตการณ์ ท่ี ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะสเปกตรัม ที่ แ สดงดัง
ภาพประกอบที่ 8 (สถานะการรวมมวลที่แตกต่างกัน)

ภาพประกอบ 21 ลักษณะความผันแปรของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ในเกิดขึน้
ที่มา:(Done, 2010)
อย่างไรก็ตาม นอกจากการพบลักษณะการผันแปรในระยะเวลานานของการเปลี่ยน
สถานะการรวมของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แล้ว ยังมีการพบการผันแปรในระยะเวลาช่วงสัน้ ๆ
ในระดับ 10−3 − 100 วินาที (RUSSELL, 2012) ของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์อีกด้วยเช่นกัน ซึ่ง
คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการรวมมวล ความผันแปรของแสงใน
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ระยะเวลาช่วงสัน้ ๆ นีม้ ีสาคัญอย่างมากกับการศึกษาแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์และเป็ นกุญแจ
สาคัญ ที่จะทาให้เราเข้าใจกระบวนการทางกายภาพของระบบ โดยปกติแล้วการศึกษาความผัน
แปรของแสงอย่างรวดเร็วจะวิเคราะห์ผ่านพาวเวอร์สเปกตรัม ซึ่งส่วนมากพาวเวอร์สเปกตรัมที่ได้
จากแหล่งก าเนิ ดดาวคู่รงั สี เอกซ์จ ะมี ลัก ษณะที่ กว้างครอบคลุม หลายย่านความถี่ และมักจะ
ปรากฏจุ ด สู ง สุ ด (peak) ขึ ้น ที่ ช่ ว งความถี่ ห นึ่ ง ๆ ซึ่ ง เรามั ก จะเรี ย กว่ า ความถี่ QPOs (Quasi
periodic oscillators) ดังภาพประกอบ 22
ความถี่ QPOs ถูกค้นพบมาแล้ว หลาย 10 ปี จากแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีถูกให้
พลังงานโดยดาวนิวตรอน รวมถึงสามารถสังเกตการณ์ได้จากแหล่งกาเนิดหลุมดาในระบบดาวคู่
อีกมากมาย (Motta et al., 2015) และในปั จจุบันค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วว่า QPOs เป็ นพืน้ ฐาน
ลัก ษณะที่ จ ะต้อ งพบจากหลุ ม ด าในระบบดาวคู่ แ บบทั่ ว ๆไป, ดาวนิ ว ตรอนในระบบดาวคู่
(T. Belloni, Homan, Motta, Ratti, & Méndez, 2007; van der Klis, 1989), ในแหล่งกาเนิดรังสี
เอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ที่ถกู ให้พลังงานโดยหลุมดามวลปานกลาง หรือ ในสถานะที่มีกาลัง
ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวดที่ ถู ก ให้พ ลั ง งานโดยดาวนิ ว ตรอน (Bachetti et al., 2014; Strohmayer &
Mushotzky, 2003) และนิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ (Active galactic nucleus: AGN)
ความถี่ QPOs สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
• QPO ประเภท A มีลกั ษณะความผันแปรที่ต่าและพีคมีฐานที่กว้าง (𝑄5 ≤ 3) อยู่
รอบๆช่วงความถี่ 6-8 Hz โดย QPO ประเภท A มักจะพบในสถานะ high-soft
(HS) หรือ สถานการณ์เปลี่ยนผ่านจากสถานะ hard-intermediate
• QPO ประเภท B มี ลัก ษณะความผัน แปรที่ ค่ อ นข้า งสู ง ( ~4% ของรากของ
ค่าเฉลี่ยกาลังสอง) และพีคมีฐานค่อนข้างแคบ (𝑄 ≥ 6) รอบๆช่วงความถี่ 6 Hz
หรื อ 1-3 Hz โดย QPO ประเภท B จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ใน
ระยะเวลาน้อยกว่าในระดับวินาที และจะปรากฏในบางแหล่งกาเนิด โดยทั่วไป
มักปรากฏในสถานะ soft-intermediate
• QPO ประเภท C มี ลักษณะความผัน แปรที่สูง ( > 20% ของรากของค่ าเฉลี่ ย
กาลังสอง) และพีคมี ฐานแคบ (𝑄 ≥ 10) โดยที่ตาแหน่งของพีค และความเข้ม
ค่อนข้างมีความแปรปรวนอยู่หลายเปอร์เซ็นต์ภายใน 1 วัน ณ ช่วงความถี่ 0.15

คือ คุณภาพของตัวประกอบ (quality factor): 𝑄 = 𝜈/𝛥𝜈 เมื่อ 𝜈 คือ ค่าความถี่ตาแหน่งที่เกิดพีคสูงที่สดุ และ
Δ𝜈 คือความกว้างของพีค
𝑄
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15 Hz โดยที่ QPO ประเภท C มักจะถูกพบในช่วงสุดท้ายของสถานะ low-hard
(LH) และอยู่ในสถานะ hard-intermediate (พีคเส้นสีนา้ เงิน ดังภาพประกอบ
22 ด้านขวา)

ภาพประกอบ 22 พาวเวอร์สเปกตรัมที่เกิดพีคของความถี่ QPO ในแต่ละสถานะการรวมมวลของ
แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์
ที่มา: (Done, 2010)
2.6 การผันแปรในย่านรังสีเอกซ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ทมี่ ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
(X-ray variability of ULXs)
จากหัวข้อก่อนหน้านีเ้ ราได้กล่าวถึง การผันแปรที่เกิดขึน้ กับแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์
แบบทั่วๆไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผันแปรที่เกิดขึน้ นัน้ อยู่ทงั้ ในระดับระยะเวลานานและระยะช่วงเวลา
สัน้ ๆ โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์อยู่ในสถานะที่มีกาลังส่องสว่างสูงที่สดุ
(ที่ระดับอัตราการรวมมวลของเอดดิงตัน หรือเทียบได้กับสถานะ HS ดังภาพประกอบ 22) ความ
ผันแปรในสถานะนีจ้ ะน้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับสถานะการรวมมวลที่มีกาลังส่องสว่างต่ากว่า สาหรับ
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดนัน้ จะพบความผันแปรได้ในหลากหลายอัตราส่วน
ของเวลา (time scale) ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Sutton et al. (2013) ที่ศกึ ษาความผันแปรที่
เกิดขึน้ ในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ถ้าพิ จ ารณาลักษณะโครงสร้างของสเปกตรัม ส าหรับ
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี กาลังส่องสว่างยิ่งยวด จากภาพประกอบ 17 เมื่ อผู้สังเกตการณ์อยู่ท่ี
ตาแหน่งหมายเลข 1 (ด้านบนของแหล่งกาเนิด) จะทาให้เราได้ลกั ษณะสเปกตรัมในสถานะ hard
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ultraluminous โดยในสถานะนี ้ ความผัน แปรที่ เกิ ด ขึ น้ จะมี เพี ย งเล็ ก น้อ ย (~10%) ทั้ง ในช่ ว ง
พลังงานต่าและพลังงานสูง ดังภาพประกอบ 23 เนื่องจากในสถานะนีผ้ สู้ งั เกตการณ์ได้รบั โฟตอน
พลั ง งานสู ง จากแหล่ ง ก าเนิ ด โดยตรงเป็ นส่ ว นใหญ่ แต่ ถ้า ผู้สั ง เกตการณ์ อ ยู่ ด้า นข้า งของ
แหล่งกาเนิด (ตาแหน่งหมายเลข 2 ของ ภาพประกอบ 17) จะได้ลกั ษณะสเปกตรัมในสถานะ soft
ultraluminous ซึ่งความผันแปรที่เกิดขึน้ ในสถานะนี ้พ บว่าในช่วงของโฟตอนพลังงานต่ายังคงมี
ความผันแปรเกิดขึน้ เพียงเล็กน้อย (~10%) เช่น เดียวกับสถานะ hard ultraluminous แต่ในช่วง
ของโฟตอนพลังงานสูงจะมีความผันแปรเกิดขึน้ สูงอย่างมีนยั สาคัญ (≥ 40%) ดังภาพประกอบ 23
ซึ่งสามารถอธิบายได้ในสถานะที่ ผูส้ ังเกตการณ์อยู่ดา้ นข้างของแหล่งกาเนิด โดยจะสังเกตเห็น
โฟตอนพลังงานต่าได้โดยตรงและเป็ นส่วนมาก แต่สาหรับโฟตอนพลังงานสูง ผูส้ งั เกตการณ์จะเห็น
ผ่านกลุ่มก้อนของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ และเนื่องจากเอาท์โฟลว์อิงวินด์มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มก้อนของ
สสารที่กระจายแบบตัวแบบสุ่ม (ดังภาพประกอบ 13) ทาให้ผสู้ งั เกตการณ์เห็นโฟตอนพลังงานสูง
มีความแปรผันของแสงที่สงู นั่นเอง

ภาพประกอบ 23 การเปรียบเทียบสัดส่วนของความผันแปร (fractional variability) ระหว่างโฟ
ตอนพลังงานสูงกับโฟตอนพลังงานต่า โดยสีแดง คือตัวอย่างของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลัง
ส่องสว่างยิ่งยวดในสถานะ hard ultraluminous สีนา้ เงิน คือในสถานะ soft ultraluminous สีดา
คือในสถานะ Broadened disc และสีเหลือง คือตัวอย่างของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่อง
สว่างยิ่งยวดที่มีการดูดกลืนที่สงู
ที่มา: (Sutton et al., 2013)
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2.7 ความหน่วงของเวลา (time-lag)
โครงสร้างของระบบการรวมมวลโดยทั่วไปของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีมีกาลัง ส่อง
สว่างไม่เกิดขีดจากัดของเอดดิงตัน มักจะมีองค์ประกอบของกลุม่ หมอกแก๊สที่อยู่รอบๆวัตถุอดั แน่น
ที่มีความผันแปรของแสงสูง ดังนัน้ ถ้า โฟตอนจากจานรวมมวลเคลื่อนที่เข้าไปยังกลุ่มแก๊สนัน้ ย่อม
จะต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่จะกระเจิงและหลุดออกมาจากกลุ่มแก๊ส ซึ่งปั จจัยดังกล่าวจะทาให้เกิด
ความหน่ วงของเวลา (time-lag) หรือความหน่ วงของการสะท้อนกลับ (reverberation lag) ใน
ระดับตัง้ แต่มิลลิวินาที (~ms) ไปจนถึงระดับชั่วโมง โดยสามารถนาไปสู่การคานวณหามวลของ
วัตถุอัดแน่นที่ให้พลังงานแก่ระบบจะอยู่ในช่ว งมวลขนาด 10 − 109M⊙ ตามลาดับ สาหรับกรณี
การแผ่ รงั สี ท่ีจ านรวมมวลด้านในอยู่ห่างจากหลุม ดาเพี ยงเล็กน้อย (ไม่ กี่เท่ารัศมี แรงโน้ม ถ่วง ;
gravitational radius: 𝑟𝑔 = 𝐺𝑀𝐵𝐻⁄𝑐 2)
ความหน่ วงของเวลาถู ก ศึก ษาครั้ง แรกด้ว ยเทคนิ ค ฟู เรีย ร์โดย Miyamoto, Kitamoto,
Mitsuda, and Dotani (1988) ในแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ Cygnus X-1 โดยความหน่วงของ
เวลาที่ เ ขาพบเป็ นความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ น บวก (positive time-lags) นั่ น คื อ โฟตอน
พลังงานสูงเคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์ชา้ กว่าโฟตอนพลังงานต่า (hard lags) โดยภาพประกอบ
24 เป็ นตัวอย่างความหน่วงของช่วงเวลาที่เป็ นบวกของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ Cygnus X- 1
(Uttley, Cackett, Fabian, Kara, & Wilkins, 2014) ที่สงั เกตการณ์โดย RXTE เมื่อเดือนธันวาคม
ค.ศ.1996 จากภาพจะเห็ น ว่าเกิ ด ความหน่ วงของเวลาที่เป็ น บวกอยู่ท่ี ป ระมาณ 0.1 วิน าที ณ
ความถี่ต่าที่สุด และความหน่วงของเวลาจะมีค่า ลดลงเมื่อความถี่เพิ่มขึน้ (แสดงถึงความผันแปร
ของแสงมีสดั ส่วนของระยะเวลานานขึน้ ) แต่ค่าความหน่วงของเวลาที่ เป็ นบวกที่ได้มีค่ามากเกิน
กว่าที่จ ะเกิดจากปรากฏการณ์ การสะท้อน (ยกเว้นว่าจะเกิดจากการสะท้อนที่ระยะทางขนาด
103 rg) นอกจากนัน
้ มีบางงานวิจยั ที่ตีความเกี่ยวกับความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวกว่าอาจจะ
เกิดจากการสะท้อนของรังสีเอกซ์พลังงานต่าภายในพืน้ ที่ของกลุ่มแก๊สพลังงานสูงขนาดใหญ่ ซึ่ง
สะท้อนอยู่ภายในพืน้ ที่นนั้ ในระยะเวลาที่นานจากนัน้ เกิด ปรากฏการณ์กระเจิงแบบย้อนกลับของ
คอมป์ ตัน กลายเป็ นรังสี เอกซ์พ ลังงานสูงและเคลื่อนที่ไปหาผู้สังเกตการณ์ (Kazanas, Hua, &
Titarchuk, 1997) อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถที่จะอธิบายความหน่วงของเวลา
ที่เป็ น บวกที่ มี ค่ ามากๆ ณ ความถี่ ต่ าได้ (Kotov, Churazov, & Gilfanov, 2001) ดังนั้น Kotov,
Churazov, and Gilfanov (2001) จึงได้เสนอแบบจาลอง propagation model หรือแบบจาลอง
ความผันแปรของโฟตอนที่เคลื่อนที่เข้าไปยังจุดศูนย์กลางของแหล่งกาเนิด ที่มีความร้อนสูงทาให้
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ความผันแปรของโฟตอนมีพลังงานสูง ขึน้ เมื่อเข้าใกล้สดุ ศูนย์กลางของระบบ นาสู่ความหน่วงของ
เวลาที่เป็ นบวกที่มีค่ามาก ณ ตาแหน่งความถี่ต่าที่สดุ ได้

ภาพประกอบ 24 ความหน่วงของเวลาที่เป็ นบวกของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ Cygnus X-1
ที่มา: (Uttley et al., 2014)
ในขณะที่กาลังมีการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจความผันแปรรังสี เอกซ์ของแหล่งกาเนิด
ดาวคู่รงั สีเอกซ์ให้มากยิ่งขึน้ Papadakis, Nandra, and Kazanas (2001) ก็ได้ทาการศึกษาพบ
ความ ห น่ วงเวล าที่ เป็ น บ วกครั้ ง แรกใน นิ วเคลี ย สดาราจั ก รกั ม มั น ต์ (Active galactic
nucleus:AGN) ซึ่ ง ลั ก ษณะของความหน่ ว งของเวลาที่ พ บมี ลั ก ษณะสอดคล้อ งกั บ ที่ พ บใน
แหล่ ง ก าเนิ ด คาวคู่ รัง สี เอกซ์ นั่ น หมายความว่ า น่ า จะมี ลัก ษณะทางกายภาพของการเกิ ด
ความหน่วงของเวลาที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามในช่วงความถี่สงู ได้พบความหน่วงของเวลาที่มี
ค่าเป็ นลบประมาณ −11 ± 4 s ที่ระดับความเชื่อมั่นต่ากว่า 3𝜎 ยิ่งไปกว่านัน้ ได้การพบความหน่วง
ของเวลาที่ มี ค่ า เป็ น ลบครั้ง แรกที่ อ ยู่ ในระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ สูง นั่น คื อ > 5𝜎 ในแหล่ ง ก าเนิ ด
1H0707-495 (A. C. Fabian et al., 2009) ซึ่ ง แหล่ ง ก าเนิ ด ดั ง กล่ า วมี ค วามสว่ า งที่ สู ง ท าให้
องค์ป ระกอบของโฟตอนพลัง งานต่ า ที่ ได้จ ากการสะท้อ นมี จ านวนโฟตอนอยู่ ม าก อี ก ทั้ง ถู ก
สัง เกตการณ์ เป็ น ระยะเวลาที่ ย าวนานในระยะเวลา 500 ks จึ ง ได้ข้อ มูล การสัง เกตการณ์ ท่ี มี
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คุณ ภาพดี หรือ Signal to noise (S/N) สูง โดยจากผลดังกล่าวนาไปสู่การตีความว่า ความหน่วง
ของเวลาที่เป็ นลบน่า จะเกิดจากการสะท้อนจากจานรวมมวลด้านในของแหล่งกาเนิด ที่ถูกให้
พลังงานโดยหลุมดาขนาดประมาณ 106M⊙ ซึ่งการค้นพบความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบถือว่า
เป็ นการค้นพบที่หน้าตื่นเต้นสาหรับนักดาราศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากความหน่วงของเวลาที่มีค่า
เป็ นลบไม่ใช่องค์ประกอบที่จะพบได้ท่ วั ไป และที่สาคัญองค์ประกอบของความหน่วงของเวลาที่มี
ค่าเป็ นลบน่าจะทาให้เราเข้าใจโครงสร้างของจานรวมมวลดียิ่งขึน้
การสะท้อนบริเวณด้านในของจานรวมมวลส าหรับ นิวเคลียสดาราจักรกัม มันต์ A. C.
Fabian and Ross (2010) ได้อธิบายไว้อย่างง่าย คือรังสีเอกซ์ปฐมภูมิ (primary radiation) ที่มี
ลัก ษณะการแผ่ รัง สี แบบพาวเวอร์ล อว์แ บบต่ อ เนื่ อ ง (ที่ เกิด มาจากปรากฏการณ์ กระเจิ งแบบ
ย้อนกลับของคอมป์ ตัน นั่นคือ โฟตอนพลังงานต่าจากจานรวมมวลด้านในเคลื่อนเข้าไปภายใน
กลุ่มหมอกแก๊สที่อยู่ดา้ นบนของหลุมดา ดังภาพประกอบ 25 กลายเป็ นโฟตอนที่มีพ ลังงานสูง)
เกิ ด การสะท้อ นกับ จานรวมมวลและเคลื่ อ นที่ ไปหาผู้สัง เกตการณ์ เกิ ด เป็ น รัง สี เอกซ์ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary radiation) หรือ รังสีจากการสะท้อน จะเห็นว่ารังสีเอกซ์จากการสะท้อนจะเดินทางไป
หาผู้สังเกตการณ์ช ้ากว่ารังสี เอกซ์ปฐมภูมิ ท่ีเดินทางไปหาผู้สังเกตการณ์โดยตรง อีกทั้งเราเห็น
ลักษณะเของส้นการแผ่รงั สี ซึ่งที่เรามักจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนมักจะเป็ นของ 𝐹𝑒 𝐾𝛼

ภาพประกอบ 25 แผนภาพการแผ่รงั สีเอกซ์ปฐมภูมิท่อี อกมาจากกลุม่ หมอกแก๊ส (สีสม้ ) ที่ดา้ นบน
เหนือจานรวมมวล (สีนา้ เงิน) โดยผูส้ งั เกตการณ์จะเห็นรังสีเอกซ์ปฐมภูมิท่แี ผ่ออกมาจากกลุม่
หมอกแก๊สโดยตรง (เส้นสีแดง) และรังสีเอกซ์ทุติยภูมิท่เี กิดจากการสะท้อนกับจานรวมมวล
(เส้นประสีเขียว)
ที่มา: (Uttley et al., 2014)
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ในงานวิจยั นีจ้ ะมุ่งเน้นไปที่การอธิบายกลไกและลักษณะโครงสร้างของการรวมมวลที่ทา
ให้เกิดความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบที่เกิดจากกระบวนการสะท้อนของรังสีเอกซ์ของแหล่งกาเนิด
รังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด โดยมีงานวิจยั ก่อนหน้านีท้ ่ีพบความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบใน
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ได้แก่ NGC5408 X-1 (De Marco et al., 2013;
Hernández-García, Vaughan, Roberts, & Middleton, 2015), แหล่ ง ก าเนิ ด NCG6946 X-1
(Hernández-García et al., 2015) และล่ า สุด พบในแหล่ ง ก าเนิ ด NGC1313 X-1 (Kara et al.,
2019) ซึ่งในวิจัยนีเ้ ลือกอธิบายความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลัง
ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด NGC5408 X-1 เพี ย งหนึ่ ง แหล่ ง ก าเนิ ด เนื่ อ งจาก NGC5408 X-1 เป็ น
แหล่งกาเนิดที่ค่อนข้างถูกศึกษาผ่านการวิเคราะห์เชิงเวลามาเป็ นอย่างดี และเป็ นแหล่งกาเนิดที่มี
การศึกษาพบความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบในงานวิจยั ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็ นการยืนยันการมีอยู่จริง
ขององค์ป ระกอบความหน่ ว งของเวลาที่ เป็ น ลบ อย่ า งไรก็ ต ามงานวิ จัย นี ้จ ะท าการวิเคราะห์
ความหน่ วงของเวลาด้วยแบบจ าลองที่ สร้างขึน้ มาจากทฤษฎี โครงสร้างของการรวมมวลของ
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ซึ่งไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในงานวิจยั ก่อนหน้านี ้
2.8 แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ทมี่ ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1
แหล่งกาเนิ ดรังสี เอกซ์ท่ีมี กาลังส่องสว่างยิ่ง ยวด NGC5408 X-1 เป็ นแหล่งกาเนิดที่ มี
กาลังส่องสว่าง Lx ≳ 1040erg s−1 ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ไอน์สไตน์ (Einstein
telescope) (Stewart et al. 1983) อยู่ ภ ายใน starburst galaxy ห่ า งจากจุ ด ศู น ย์ ก ลางของ
กาแล็กซีประมาณ 20 arcsec และอยู่ห่างจากผูส้ งั เกตการณ์ท่โี ลกเป็ นระยะทางประมาณ 4.8 Mpc
Strohmayer and Mushotzky (2009) ได้พ บลั ก ษณะการผั น แปรที่ ค วามถี่ QPO ที่
ความถี่ 0.01 Hz ซึ่งมีคุณ ภาพของตัวประกอบ 𝑄 ≈ 20 ดังภาพประกอบ 26 ผลดังกล่าวสามารถ
นาไปสู่การวิเคราะห์ถึงขนาดมวลของวัตถุอดั แน่น โดยพบว่าน่าจะมีมวลประมาณ 103 − 104M⊙
อย่างไรก็ตาม M. J. Middleton, Roberts, Done, and Jackson (2011) เสนอว่ามวลของวัตถุอัด
แน่นของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 น่าจะมี ค่าอยู่ประมาณ
100M⊙ ซึ่งก็ คือหลุมดาที่ เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ ม วลมากที่ มีก าลังส่องสว่างเกิน ขีดจากัด
การรวมมวลของเอดดิงตัน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสเปกตรัมของทัง้ 2 ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของ NGC5408 X-1 สามารถอธิบายได้ดีดว้ ยแบบจาลอง 2 องค์ประกอบ (องค์ประกอบของจาน
รวมมวล+องค์ประกอบที่เกิดจากปรากฏการณ์คอมป์ ตัน) ดังภาพประกอบ 27 โดยองค์ประกอบที่
เกิดจากปรากฏการณ์คอมป์ ตันที่อธิบายส่วนพลังงานสูงที่มากกว่า 2 keV ไม่สามารถที่จะแปล
ความได้ในเทอมของการรวมมวลที่อัตราการรวมมวลที่ไม่เกินขีดจากัดของเอดดิงตัน นอกจากนัน้
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ถ้าพิจารณาพาวเวอร์สเปกตรัมดัง ภาพประกอบ 28 จะเห็นว่าผลพาวเวอร์สเปกตรัม ของเขาไม่
สามารถระบุความถี่ QPO ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ มี ลักษณะของพีค ณ ความถี่ใดๆ ที่เด่น
ออกมา

ภาพประกอบ 26 พาวเวอร์สเปกตรัมของแหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ของข้อมูลการสังเกตการณ์
ที่อยู่ในช่วงพลังงาน  1keV ที่ได้จากกล้อง EPIC-pn ซึ่งอธิบายด้วยแบบจาลอง (เส้นทึบ)
ที่มา: (Strohmayer & Mushotzky, 2009)
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ภาพประกอบ 27 อธิบายสเปกตรัมด้วยแบบจาลองของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวด NGC5408 X-1 ของ 2 ข้อมูลการสังเกตการณ์ โดยที่เส้นสีเขียวคือแบบจาลอง ที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบของจานรวมมวลที่ใช้อธิบายในช่วงพลังงานต่า แสดงดังเส้นสีนา้ เงิน
และในช่วงพลังงานสูง แสดงดังเส้นสีแดง
ที่มา: (M. J. Middleton et al., 2011)

ภาพประกอบ 28 พาวเวอร์สเปกตรัมของแหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ในช่วงพลังงานต่างๆ โดย
เส้นสีเขียว คือ พาวเวอร์สเปกตรัมในช่วงพลังงาน 1-8 keV, เส้นดา คือพาวเวอร์สเปกตรัมในช่วง
พลังงาน 0.3-10.0 keV และเส้นสีม่วง คือพาวเวอร์สเปกตรัมในช่วงพลังงาน 0.3-1.0 keV
ที่มา: (M. J. Middleton et al., 2011)

48
ยิ่ ง ไปกว่ านั้น ได้มี ง านวิจัย ที่ ศึ ก ษาแหล่ ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลัง ส่ อ งสว่ างยิ่ ง ยวด
NGC5408 X-1 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเวลา โดยหาความหน่วงของเวลาระหว่างโฟตอนพลังงาน
สูงและโฟตอนพลังงานต่า นั่นคือ งานวิจยั ของ De Marco et al. (2013) ได้ศกึ ษาพบช่วงเวลาที่โฟ
ตอนพลัง งานต่ า เคลื่ อ นที่ ม าช้า กว่ า โฟตอนพลัง งานสูง (soft time-lags) ท าให้ลัก ษณะของ
สเปกตรัม ความหน่ วงของเวลาที่ ได้มี ค่ าความหน่ ว งเวลาที่ มี ค่ า เป็ น ลบ (negative time-lags)
ประมาณ −5 วินาที ซึ่งสังเกตการณ์ได้ในช่วงความถี่ 5-90 Hz ดังภาพประกอบ 29 นอกจากนี ้
ผูว้ ิจัยยังพบว่า ความหน่วงของเวลามีความสัมพันธ์กับความถี่ของ QPO ซึ่งสามารถนาไปสู่การ
ตีความว่ามวลของวัตถุอัดแน่นที่ให้พลังงานแก่ แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
NGC5408 X-1 น่าจะเป็ นหลุมดามวลปานกลาง อย่างไรก็ตามงานวิจยั ของ Hernández-García
et al. (2015) ได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่ของโฟตอนพลังงานต่ า ที่ชา้ กว่าโฟตอนพลังงานสูง นั้น
น่าจะเกิดจากการรวมมวลในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด เนื่องจากพวกเขาพบว่าช่วงความถี่ของ
QPO ในงานวิจยั ของพวกเขาไม่สอดคล้องกับความถี่ของความหน่วงของเวลา ยิ่งไปกว่านัน้ เขาได้
หาความสัมพันธ์ของความผันแปรที่เพิ่มขึ น้ (excess variance) เนื่องจากในความเป็ นจริงแล้วฟ
ลักซ์ของโฟตอนที่ผสู้ งั เกตการณ์ได้รบั ในแต่ละช่วงเวลา 𝑥𝑖 ย่อมมีความไม่แน่นอน 𝜎𝑒𝑟𝑟,𝑖 ที่เกิดจาก
การสังเกตการณ์ปะปนมาด้วย ดังนั้นถ้านิยามความผันแปรที่ ถูกลบด้วยค่าความคลาดเคลื่อน
2
(error) ที่เกิดจากการสังเกตการณ์ จะได้ 𝜎𝑋𝑆2 = 𝑆 2 − ̅̅̅̅̅
𝜎𝑒𝑟𝑟
เมื่ อ 𝑆 2 คือค่าความผันแปรของการ
2
สังเกตการณ์, ̅̅̅̅̅
𝜎𝑒𝑟𝑟
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย และ √𝜎𝑋𝑆2 คือรากของค่าเฉลี่ยกาลัง
สอง (root mean square: rms) (ดูเพิ่ม เติม : Vaughan, Edelson, Warwick, and Uttley (2003))
ซึ่งจากผลการวิจัยของเขาไม่พ บความผันแปรที่เพิ่ม ขึน้ มาในช่วงพลังงานต่ า (soft excess) ใน
อัตราส่วนระหว่างรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองและค่าเฉลี่ยของสเปกตรัม ของ NCG5408 X-1 ดัง
ภาพประกอบ 30 (ด้านล่าง) ซึ่งหมายความว่าโฟตอนพลังงานต่า ที่ผูส้ ังเกตการณ์ได้รบั ไม่ได้มา
จากการสะท้อนจากจานรวมมวลด้านในแบบการรวมมวลแบบทั่วไป แต่น่าจะเป็ นการสะท้อนจาก
โครงสร้างของจานรวมมวลที่อยู่ในสถานะกาลังส่องสว่างยิ่งยวด โดยโฟตอนพลังงานสูงบางส่วน
ต้อ งใช้เวลาในสะท้อ นกับ กลุ่ม ก้อ นของเอาท์โฟลว์อิ ง วิ น ด์ แ ละกลายเป็ น โฟตอนพลัง งานต่ า
เดินทางไปหาผูส้ งั เกตการณ์ได้ชา้ กว่าโฟตอนพลังงานสูงที่เดินทางไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง
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ภาพประกอบ 29 ภาพด้านบนของทัง้ 4 ภาพ คือพาวเวอร์สเปกตรัมในช่วงพลังงานต่า 0.3-1.0
keV (สีดา) และในช่วงพลังงานสูง 1.0-7.0 keV (สีแดง) โดยที่เส้นประแนวตัง้ บ่งบอกถึงผลการ fit
ข้อมูลที่ดีท่สี ดุ ของตาแหน่งค่าความถี่ท่เี กิดพีคสูงที่สดุ ของความถี่ QPO ส่วนภาพด้านล่างแสดง
ความหน่วงของเวลาระหว่างโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูง
ที่มา: (De Marco et al., 2013)
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ภาพประกอบ 30 รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของสเปกตรัมของ NCG5408 X-1 โดยที่เส้นสีนา้ เงิน
(ด้านบน) คือ รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของสเปกตรัม และเส้นสีดา (ด้านบน) คือค่าเฉลี่ยของ
สเปกตรัม ของ NCG5408 X-1 โดยที่ภาพด้านล่างแสดงอัตราส่วนระหว่างรากของค่าเฉลี่ยกาลัง
สองกับค่าเฉลี่ยของสเปกตรัม ของ NCG5408 X-1
ที่มา: Hernández-García et al., 2015)
นอกจากนี ้ Pinto et al. (2016) ได้ศึ ก ษาเส้น การแผ่ รัง สี และเส้น การดู ด กลื น ของ
แหล่ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลัง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด NGC5408 X-1 จากกล้อ ง RGS ของ XMMNewton ดังแสดงในภาพประกอบ 31 จะเห็นว่ามีการปรากฎเส้นของการแผ่รงั สีอย่างชัดเจน ซึ่ง
พบว่ามีค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 5𝜎 โดยที่เส้นการแผ่รงั สีสามารถอธิบายได้ดี ในบริบทของ
กลุ่ม แก๊ ส ในกรอบนิ่ ง (rest frame) ในขณะที่ เส้น การดูด กลื น มี ค่ า ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ประมาณ 4𝜎 (เส้นการดูดกลืน คือ เส้นที่มีการลดลงของฟลักซ์ ซึ่งเกิดจากจานวนของโฟตอนถูก
ดูดกลืนจากสสาร ก่อนเดินทางมาหาผูส้ งั เกตการณ์ ) ซึ่งจะเห็นว่าองค์ประกอบของการดูดกลืน
สามารถอธิ บ ายได้ดี ในบริบ ทของการดูด กลื น ของสสารที่ พุ่ง ออกมาด้ว ยความเร็ว 𝑣 = 0.2c
เนื่องจากเส้นการดูดกลืนมีลกั ษณะเลื่อนทางนา้ เงิน (blue shift) ซึ่งทางผูว้ ิจัยสรุปว่าสิ่งนัน้ น่าจะ
เป็ นโครงสร้างของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ในแหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ที่ถูกปลดปล่อยออกมาด้วย
ความเร็ว 𝑣 = 0.2c
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ภาพประกอบ 31 ผลการ fit ที่ดีท่สี ดุ ของการ stacked XMM-Newton RGS spectrum ของ
NGC5408 X-1 จะเห็นว่าเส้นการแผ่รงั สีสามารถอธิบายได้ดว้ ยการแผ่รงั สีเนื่องจากแก๊สนิ่ง
ในขณะที่เส้นการดูดกลืน สามารถอธิบายได้ดว้ ยการดูดกลืนจากสสารที่พ่งุ ออกมาหรือเอาท์โฟล์ว
(outflow) ด้วยความเร็ว โดยเส้นประแสดงขนาดของการเลื่อนทางนา้ เงิน แบบจาลองเส้นสีแดง
คือ แบบจาลองที่อธิบายการเอาท์โฟล์วของสสารที่พ่งุ ออกมาด้วยความเร็ว v = 0.22c ในขณะที่
แบบจาลองเส้นสีนา้ เงิน เป็ นแบบจาลองที่ถกู เพิ่มองค์ประกอบการดูดกลืนสององค์ประกอบ ได้แก่
v = 0.22c และ v = 0.10c
ที่มา: (Pinto et al., 2016)
ยิ่งไปกว่านั้น Pinto et al. (2016) ยังได้สร้างกราฟทานายความสัม พันธ์ระหว่างระยะ
เริ่มต้นของการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ (𝑅𝑤 ) กับขนาดมวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงานแก่
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ดังภาพประกอบ 32

52

ภาพประกอบ 32 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเริ่มต้นของการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ( R ) กับ
ขนาดมวลของแหล่งกาเนิดที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
w

ที่มา: (Pinto et al., 2016)
จากที่กล่าวไปดังข้างต้น งานวิจัยที่ผ่านมาสาหรับการศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมี
กาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงมวลของวัตถุอดั แน่น
ที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด ดังนัน้ ในงานวิจัยนี เ้ ราจึงศึกษา
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 เพื่อยืนยันมวลของวัตถุอดั แน่นที่
ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด รวมถึงการศึกษาโครงสร้างของจาน
รวมมวล และลักษณะโครงสร้างของเอาท์โฟลว์อิงวินด์
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2.9 กล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ XMM-Newton
ในงานวิจัยนีจ้ ะเลื อกใช้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์จ ากกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์
XMM-Newton (The X-ray Multi-Mirror Mission Newton telescope) โดยกล้อ งโทรทรรศน์รัง สี
เอกซ์ XMM-Newton ที่ ถู ก ส่ ง ขึ น้ ไปปฏิ บัติ ภ าระกิ จ โดยหน่ ว ยงาน European Space Agency
(ESA) ในวัน ที่ 10 เดื อ นธั น วาคม ค.ศ.1999 ทั้ง นี ้ก ล้อ งโทรทรรศน์ท่ี ถู ก ติ ด ตั้ง และขนส่ ง ไป 6
ประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กล้อง
โทรทรรศน์ในย่านที่ตามองเห็น/ยูวี ขนาด 30 เซนติเมตร และกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ ซึ่ง
เป็ น แบบโวลล์เทอร์ ประเภทที่ 1 (Wolter type-1 X-ray telescopes (Wolter, 1952)) จ านวน 3
กล้อง โดยแต่ละกล้องจะมีความแตกต่างกันที่ประเภทของ CCD (charge couple device) โดยใน
งานวิจัยนีจ้ ะไม่ได้ใช้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์จากกล้องประเภทแรก เนื่องจากแหล่งกาเนิดที่ เรา
สนใจอยู่ในย่านรังสีเอกซ์ ดังนัน้ กล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์จึงเป็ นกล้องที่เราให้ความสนใจ
ในงานวิ จัย นี ้ นอกจากนี ้ XMM-Newton ยัง ติ ด ตั้ง เครื่อ งมื อ อีก 1 ชนิ ด จานวน 2 เครื่องเพื่ อ ใช้
สาหรับการศึกษาสเปกตรัมและความเข้มของรังสีเอกซ์ (X-ray Photometry) ที่มีความละเอียดสูง
นั่นคือ RGS (Reflection Grating Spectrometer) (งานวิจยั นีไ้ ม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ส่วน
นี ้ ) ภาพตั ว อย่ า งของกล้ อ งโทรทรรศน์ ใ นย่ า นรัง สี เ อกซ์ ข อง XMM-Newton ถู ก แสดงดั ง
ภาพประกอบ 33

ภาพประกอบ 33 ลักษณะของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ของ XMM-Newton
ที่มา:("Spacecraft Icons at NASA Science," 2020)
6

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องที่ถกู ขนส่งไปกับ XMM-newton ได้ท่ี https://xmmtools.cosmos.esa.int/external/xmm_user_support/documentation/uhb/
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กล้องโทรทรรศน์ในย่ านรังสี เอกซ์ของ XMM-Newton ทั้ง 3 กล้อง มัก จะเรียกสั้น ๆว่า
EPIC ซึ่งย่อมาจาก European Photon Imaging Camera เป็ นกล้องโทรทรรศน์ประเภท CCD ใช้
ในการศึกษาวัตถุในย่านรังสีเอกซ์ อีกทัง้ ยังสามารถบันทึกข้อมูลสเปกตรัมและวัดความเข้มแสงใน
ย่านของรังสีเอกซ์ ที่มีความละเอียดของสเปกตรัมที่ได้ในระดับปานกลาง โดยกล้องโทรทรรศน์ใน
ย่านรังสีเอกซ์ ทัง้ 3 กล้องมีความแตกต่างกันตามประเภทของ CCD ประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์
ในย่ านรัง สี เอกซ์ท่ี ใช้เทคโนโลยีของวัสดุกึ่ งตัวนาประเภท Metal Oxide Semiconductor (หรือ
MOS) จานวน 2 ตัว และกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ประเภท pn จานวน 1 ตัว ดังนัน้ ต่อไป
เราจะเรียกชื่อของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ของ XMM-Newton ทัง้ 3 กล้อง ตามประเภท
ของวัสดุสารกึ่งตัวนา ได้แก่ MOS1,MOS2 และ pn

ภาพประกอบ 34 ภาพวาดลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสี
เอกซ์ XMM-Newton โดยตัวตรวจจับรังสีเอกซ์ของกล้อง EPIC-MOS แสดงเป็ นลักษณะรูปกรวยสี
เขียว-ดา, ตัวตรวจจับรังสีเอกซ์ของกล้อง EPIC-pn คือ แผ่นสี่เหลี่ยมสีม่วง และ RGS คือ ห้า
เหลี่ยมสีชมพู
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)
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กล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ของ XMM-Newton เป็ นกล้องที่สามารถสังเกตการณ์
วัตถุทางดาราศาสตร์ได้ดีในช่วงพลังงาน 0.15 – 12.00 keV โดยเป็ นกล้องที่มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่อโฟตอนที่มาตกสูงมาก เนื่องจากมีพืน้ ที่ในการรับและการตอบสนองขนาดใหญ่ นั่น
คือกล้องแต่ละตัวจะมีพืน้ ที่ยังผล (geometric effective area) หรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็ น พืน้ ที่
เสมือนการรับภาพรวมของกล้อง ประมาณ 1550 cm2 (หรือประมาณ 4650 cm2 หากรวมของ pn,
MOS1 และ MOS2 เข้า ด้ว ยกั น ) ส าหรับ โฟตอนที่ มี พ ลัง งาน 1.5 keV (ดั ง ภาพประกอบ 35)
นอกจากนีถ้ า้ หากต้องการสังเกตการณ์ค่าความผันแปรของวัตถุท่ีมีคาบการโคจรนาน ซึ่ง มีจาเป็ น
ที่จะต้องบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องนั้น กล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ของ XMM-Newton จะ
สามารถสังเกตการณ์วตั ถุต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานได้ถึงประมาณ 40 ชั่วโมงต่อรอบการโคจร

ภาพประกอบ 35 ผลรวมของพืน้ ที่ยงั ผล (effective area) ของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์
ของ XMM-Newton
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)
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หลักการทางานเบือ้ งต้นของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ XMM-Newton ทัง้ 3 กล้อง
จะมีหลักการทางานที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ EPIC-pn จะใช้วัสดุท่ีออกแบบเป็ นพิเศษบังคับ ให้รงั สี
เอกซ์เดินทางให้ไปตกยังจุดโฟกัสโดยตรง ดังภาพประกอบ 36 ในขณะที่ EPIC-MOS ทัง้ 2 ตัวจะ
ใช้หลักการเช่นเดียวกับ EPIC-pn เพื่อให้โฟตอนเดินทางให้ไปตกยังจุดโฟกัส แต่จะมีแผ่นเกรทติง
มากัน้ เอาไว้ดงั ภาพประกอบ 37 โดยจะมีรงั สีเอกซ์บางส่วนที่สามารถผ่านเกรทติงได้โดยตรง (nonintercepted) ประมาณ 44% จากนัน้ จะไปตกลงบน CCD ของกล้อง ในขณะที่รงั สีเอกซ์อีก 40%
จะกระเจิงไปตกลงบน RGA (Reflection Grating Assembly)
2.9.1 European Photon Imaging Camera (EPIC)
จากที่ เ รากล่ า วไปก่ อ นหน้ า นี ้ ว่ า กล้ อ งโทรทรรศน์ รัง สี เ อกซ์ ข อง XMM-Newton
ประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ท่ใี ช้ถ่ายภาพแหล่งกาเนิดในย่านรังสีเอกซ์เหมือนกัน 2 กล้อง นั่นคือ
กล้อง EPIC-MOS CCD arrays และกล้องตัวที่ 3 ที่มีความแตกต่างกันของ CCD เรียกว่า EPICpn ซึ่งสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ว่า กล้อง EPIC ถูกสร้างขึน้ มาให้มีความความสามารถในการ
บันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์อย่างมีประสิทธิภาพแบบสูงสุด นั่นคือ มี
ขอบเขตในการรับภาพ (Field of view: FOV) 30 arcmin และสามารถรับโฟตอนที่มีพ ลังงานอยู่
ในช่วง 0.2 – 12.0 keV โดยภาพประกอบ 38 แสดงภาพโครงร่างแบบคร่าวๆของขอบเขตในการ
รับ ภาพ ของกล้ อ ง EPIC อย่ า งไรก็ ต ามในการสั ง เกตการณ์ ด้ ว ยกล้ อ ง CCD จะเป็ นการ
สังเกตการณ์แบบบันทึกข้อมูลจานวนโฟตอนที่มาตกลงบน CCD และพลังงานของโฟตอนแต่ละ
ตัว โดยเราคาดหวังให้โฟตอนมาตก เพียงครัง้ ละ 1 ตัวลงบน CCD ในช่วงเวลาที่กล้องประมวลผล
(frame time)7 อย่างไรก็ตามถ้ามีแหล่งกาเนิดโฟตอนที่มีความเข้มสูงเกิดขึน้ จากแหล่งใดๆก็ตาม
จะทาให้กล้องไม่สามารถประมวลผลได้ทนั เช่น มีโฟตอนจานวนมากมาตกลงบน CCD พร้อมๆกัน
จานวนมากกว่า 1 ตัวในหนึ่งช่วงเวลาบันทึกข้อมูล จะทาให้กล้องไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็ นโฟ
ตอนที่มากกว่า 1 ตัว ได้ทาให้กล้องบันทึกเป็ นข้อมูลการสังเกตการณ์จากโฟตอนหลายตัวเป็ นโฟ
ตอนพลังงานสูงเพียงตัวเดียว โดยเหตุการณ์ลกั ษณะแบบนีเ้ ราจะเรียกว่า การเกิดปรากฏการณ์
pileup ดังนัน้ จึงจะต้องมีวิธีการกาหนดรู ปแบบ (Patterns) การตกของโฟตอนลงบนแต่ละ pixel
ของ CCD เพื่ อ ให้ส ามารถแยกแยะข้อ มูล การสัง เกตการณ์ ท่ี เกิ ด ปรากฏการณ์ pileup ได้ ซึ่ ง
รูปแบบการตกของโฟตอนลงบนแต่ละ pixel ของ CCD ของแต่ละกล้อง EPIC มีดงั นี ้
7

กล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ของ XMM-Newton จะมีระยะเวลาในการประมวลผลในแต่ละเฟรม เท่ากับ 73.4 ms
สาหรับ EPIC-pn และ 2.6 s สาหรับ EPIC-MOS ในการถ่ายภาพในโหมด Full frame ("XMM-Newton Users
Handbook," 2019)

57

ภาพประกอบ 36 เส้นทางเดินของแสงของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ XMM-Newton
ประเภท EPIC-pn (ภาพวาดไม่ได้ใช้สดั ส่วนตามความจริง)
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)

ภาพประกอบ 37 เส้นทางเดินของแสงของกล้องโทรทรรศน์ในย่านรังสีเอกซ์ของ XMM-Newton
ประเภท EPIC-MOS กับ grating assembly โดยรังสีเอกซ์ท่ไี ปตกยัง EPIC-MOS คือ 44% และไป
ตกกระทบลงบน RGA คือ 40 % (ภาพไม่ได้วาดขึน้ มาตามสัดส่วนจริง)
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)
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•

EPIC-MOS
จากภาพประกอบ 38 จะเห็นว่ากล้อง EPIC-MOS ประกอบด้วย CCD จานวน 7 CCD
แต่ละ CCD ประกอบด้วย 600 × 600 pixel โดยในงานวิจัยนีจ้ ะเลือกใช้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์
แบบ imaging mode ดังนัน้ รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับภาพถ่ายแบบ imaging mode คือรูปแบบ
0-12 ("Users Guide to the XMM-Newton Science Analysis System ", 2019) (ภาพประกอบ
39 ด้านบน)
• EPIC-pn
จากภ าพ ประกอบ 38 กล้ อ ง EPIC-pn ป ระกอบด้ ว ย12 CCD โดยแต่ ล ะ CCD
ประกอบด้ว ย 64 × 200 pixel ซึ่ ง รู ป แบบของเหตุ ก ารณ์ ข องโฟตอนที่ ต กลงมายั ง CCD ที่
เหมาะสมที่สดุ คือ 0-12 โดยที่รูปแบบที่สงู กว่านีจ้ ะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ท่ีมาจากโฟตอนเพียง 1
ตั ว แต่ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ อั น เนื่ อ งมาจาก pileup อย่ า งไรก็ ต ามในการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ 0-4
(ดังภาพประกอบ 40) เป็ นรูปแบบเหตุการณ์ท่เี หมาะสมที่สดุ ที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ("Users
Guide to the XMM-Newton Science Analysis System ", 2019) นอกจากนีร้ ูปแบบ 0-4 ยังเป็ น
รูปแบบที่ใช้ในการสังเกตการณ์แบบ timing mode ได้อีกด้วย

ภาพประกอบ 38 โครงร่างแบบคร่าวๆของขอบเขตในการรับภาพเทียบกับขอบเขต CCD ของแต่
ละกล้อง EPIC โดยภาพซ้ายคือ EPIC-MOS และภาพขวาคือ EPIC-pn ซึ่งพืน้ รูปวงกลมของทัง้ 2
ภาพแสดงขอบเขตในการรับภาพที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 arcmin
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)
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ภาพประกอบ 39 รูปแบบการตกของโฟตอน (patterns) ของ EPIC-MOS ซึ่งภาพบน คือรูปแบบ
เมื่อสังเกตการณ์ในโหมด imaging และภาพล่าง คือรูปแบบเมื่อสังเกตการณ์ในโหมด timing โดย
ที่จดุ pixel ที่อยู่ตรงกลาง (สีแดง/สีสม้ ) แสดงถึง pixel ที่มีจานวนประจุสะสมสูงที่สดุ ส่วน pixel ที่
มีจานวนประจุนอ้ ยลงมาแต่มากกว่าค่าเริ่มต้นของการตอบสนองของกล้อง (threshold) แสดงในสี
เขียว และสีขาว คือ pixel ที่มีจานวนประจุสะสมน้อยกว่าค่าเริ่มต้นของการตอบสนองของกล้อง
ที่มา: ("Users Guide to the XMM-Newton Science Analysis System ", 2019)
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ภาพประกอบ 40 รูปแบบการตกของโฟตอน (patterns) ของ EPIC-pn โดยที่ ‘.’ แสดงถึง pixel ที่
ไม่มีโฟตอนมาตก, “X” แสดงถึง pixel ที่มีโฟตอนมาตกและประจุเต็ม ซึ่งเป็ น pixel หลัก, “x”
แสดงถึง pixel ที่มีโฟตอนมาตก แต่ประจุยงั ไม่เต็ม และสุดท้าย “m” แสดงถึง pixel ที่มีโฟตอนมา
ตกและมีประจุสะสมอยู่นอ้ ย
ที่มา: ("Users Guide to the XMM-Newton Science Analysis System ", 2019)
2.10 แหล่งกาเนิดรังสีพนื้ หลังทีเ่ กิดจากอนุภาค
ในการสังเกตการณ์ สัญ ญาณที่เราตรวจจับได้นั้นไม่ ได้มี เพียงแค่สัญ ญาณที่ม าจาก
แหล่งกาเนิดที่เราสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีสญ
ั ญาณจากแหล่งกาเนิดพืน้ หลังเจือปนมา
ด้วย โดยแหล่งกาเนิดรังสีพืน้ หลังที่ค่อนข้างมีผลกระทบกับข้อมูลการสังเกตการณ์ค่อนข้างมาก
คือ แหล่งกาเนิดรังสีพืน้ หลังที่เกิดจากอนุภาค ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีพลังงานสูงโดยมีพลังงานใน
ระดับไม่กี่ keV ซึ่งรังสีพืน้ หลังนีเ้ กิดจากการเกิดอันตรกิริยากันของอนุภาคพืน้ หลัง ในอวกาศรอบๆ
อุปกรณ์ตวั จับ หรือ อนุภาคที่เกิดอันตรกิริยาโดยตรงกับอุปกรณ์ตรวจจับ เราสามารถแบ่งรังสีพืน้
หลังที่เกิดจากอนุภาคนีอ้ อกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
• องค์ประกอบของการลุกโชติช่วง (flaring) มีคณ
ุ สมบัติของความผันแปรของแสงที่สงู
มากแต่เกิดขึน้ อย่างฉับพลัน โดยองค์ประกอบของการลุกโชติช่วง มีขอ้ สันนิษฐานว่า
เป็ นอนุภาคโปรตอนพลังงานต่า (≲ 100 kev) ที่พ่งุ เข้ามาชนกับกระจกของอุปกรณ์

61
ตรวจจั บ รัง สี เ อกซ์โ ดยตรง ท าให้ ก ล้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสั ง เกตการณ์ ไ ด้ ดั ง
ภาพประกอบ 41
• องค์ป ระกอบอัน เนื่ อ งมาจากอนุ ภ าคโปรตอนพลัง งานสูง (มี พ ลัง งานประมาณ
มากกว่า 100 keV) และเกิดอันตรกิรยิ ากับอนุภาคพืน้ หลังในอวกาศ หรือกับอุปกรณ์
ตรวจจับโดยตรง ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับสามารถจับเอาไว้ได้ โดยองค์ประกอบนีน้ ่าจะ
เกิ ด จากการเปล่ง แสงของอุป กรณ์ต รวจจับ เมื่ อ มี อ นุภ าคโปรตอนพลังงานสูง มา
เหนี่ยวนา
นอกจากนีย้ ังมีรงั สีพืน้ หลังที่เกิดจากอุปกรณ์ตรวจจับโดยตรงด้วยเช่นกัน กล่าวคือเมื่อ
CCD มีความร้อนเกิดขึน้ จะทาให้ตวั อุปกรณ์ตรวจจับคิดว่าเป็ นสัญญาณที่มาจากแหล่งกาเนิ ดแล้ว
ตรวจจับสัญญาณนัน้ ไว้ ดังนัน้ เราจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการตัดองค์ประกอบเหล่านีท้ ิง้ ไป เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ท่เี หมาะสมมากที่สดุ

ภาพประกอบ 41 ได้จากกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ XMM-Newton EPIC-MOS2 ที่มีผลกระทบ
อย่างมากจากการลุกโชติช่วงของอนุภาคโปรตอนพลังงานต่า
ที่มา: ("XMM-Newton Users Handbook," 2019)
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2.11 ทฤษฎีความหน่วงของเวลา (Time-lag theory)
ดังที่เรากล่าวไปก่อนหน้านีว้ ่า ในงานวิจัยนีเ้ ราจะศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลัง
ส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 โดยมีสมมติฐานให้แหล่งกาเนิดนี อ้ ยู่ในสถานะกาลังส่องสว่าง
ยิ่งยวด (Ultraluminous state) โดยในสถานะนีเ้ ราเชื่อว่าโฟตอนพลังงานต่าและโฟตอนพลังงาน
สูงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งโฟตอนพลังงานต่าจะมาจากกระบวนการที่โฟตอนพลังงานสูงบางส่วน
เคลื่อนที่ออกมาจากจานรวมมวลด้านใน จากนัน้ โฟตอนพลังงานสูงบางส่วนจะเคลื่อนที่ไปชนกับ
พืน้ ผิวของกลุ่มก้อนของเอาท์โฟลว์อิงวินด์และเกิดปรากฏการณ์การกระเจิงคอมป์ ตันกลายเป็ น
โฟตอนพลังงานต่า ซึ่งจะเห็นว่าโฟตอนพลังงานต่าจะใช้เวลามากกว่าโฟตอนพลังงานสูง ในการ
เคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง ซึ่งระยะทางที่โฟตอนพลังงานสูงเคลื่อนที่ได้ก่อนชนกับพืน้ ผิว
เอาท์โฟลว์อิงวินด์ทาให้เกิดความหน่วงของเวลา ซึ่งขั้นตอนและทฤษฎีท่ีเราใช้ศึกษานั้น เราจะ
ศึกษาผ่านกราฟแสง (light curve) ของโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูง ถ้ากาหนดให้ 𝑥(𝑡𝑖 ) คือ
ฟั งก์ชนั อัตราการตกลงบนเครื่องตรวจจับของโฟตอนพลังงานต่าในโดเมนของเวลา และ 𝑦(𝑡𝑖 ) คือ
ฟั งก์ชันอัตราการตกลงบนเครื่องตรวจจับ ของโฟตอนพลังงานสูงในโดเมนของเวลา โดยที่ 𝑖 =
0,1,2, … , 𝑁 เมื่ อ 𝑁 คื อ จ านวนจุ ด ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ถู ก ตรวจวั ด ถ้ า ก าหนดให้ เ ครื่ อ งตรวจจั บ
โฟตอนมีระยะเวลาในการวัดข้อมูลในแต่ละเฟรม (frame time) (หรือระยะห่างของเวลาในการวัด
แต่ละจุดข้อมูล) เท่ากับ 𝛿𝑡 และ 𝑗 คือเวกเตอร์ของเวลาที่แต่ละจุดข้อมูลถูกวัด เราจะได้ว่า 𝑗 = 𝑖𝛿𝑡
หากเราแบ่งข้อมูล 𝑥 และ 𝑦 ตัง้ แต่ 𝑗 = 0 ไปจนถึง 𝑗 = 𝑁𝛿𝑡 ให้เป็ นส่วนย่อย (segment)
ที่เท่าๆกันและมีขนาดเท่ากับ 𝑛𝑠𝑒𝑔 หน่วยของเวลา (ในงานวิจยั นีจ้ ะแบ่งข้อมูลออกเป็ นส่วนย่อยที่
เท่าๆกัน 𝑛𝑠𝑒𝑔 = 1ks) โดยข้อมูลที่แบ่งจะต้องไม่มีการซ้อนทับกัน (non-overlapping) ดังนัน้ ข้อมูล
ทัง้ หมดจะถูกแบ่งกลายเป็ นช่วงข้อมูลย่อยๆ (𝑥(𝑡𝑘 ) และ 𝑦(𝑡𝑘 ))จานวน 𝑀 ส่วนข้อมูล (เมื่อ 𝑀 =
𝑁𝛿𝑡
แล ะ 𝑘 = 0, 1𝛿𝑡, 2𝛿𝑡, … , 𝑛𝑠𝑒𝑔 ) ข้ อ มู ล 𝑥(𝑡𝑘 ) แล ะ 𝑦(𝑡𝑘 ) จะถู ก น าไป ด าเนิ น ก ารท าง
𝑛
คณิตศาสตร์ดว้ ยขัน้ ตอนแบบเดียวกันดังนี ้
𝑠𝑒𝑔

1. คานวณหาค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล จากนัน้ นาไปหักลบกับข้อมูลเดิม ซึ่งสามารถเขียนได้ดงั
สมการ
𝑥̃(𝑡𝑘 ) = 𝑥(𝑡𝑘 ) − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑥(𝑡𝑘 )

และ

𝑦̃(𝑡𝑘 ) = 𝑦(𝑡𝑘 ) − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑦(𝑡𝑘 )
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2. จากนัน้ คานวณเปลี่ยนแปลงฟั งก์ชนั จากโดเมนของเวลาไปเป็ นฟั งก์ชนั ที่อยู่ในโดเมนของ
ความถี่ โดยใช้ Fast Fourier transform (FFT) ซึ่งนิยามว่า
𝑋(𝑓𝑙 )

= 𝐹𝐹𝑇[𝑥̃(𝑡𝑘 )]
𝑛𝑠𝑒𝑔

= ∑ 𝑥̃(𝑡𝑘 )𝑒 −𝑖2𝜋𝑓𝑙 𝑡𝑘
𝑘=0

𝑋(𝑓𝑙 )

= 𝑅[𝑋(𝑓𝑙 )] + 𝐼[𝑋(𝑓𝑙 )]

(2-7)

โดยที่
𝑛𝑠𝑒𝑔

𝑅[𝑋(𝑓𝑙 )] = ∑ 𝑥̃(𝑡𝑘 )cos(2𝜋𝑓𝑙 𝑡𝑘 )
𝑘=0

(2-8)

𝑛𝑠𝑒𝑔

𝐼[𝑋(𝑓𝑙 )] = ∑ 𝑥̃(𝑡𝑘 )sin(2𝜋𝑓𝑙 𝑡𝑘 )
𝑘=0

เมื่อ

𝑅[𝑋(𝑓𝑙 )]
𝐼[𝑋(𝑓𝑙 )]

(2-9)

คือ ส่วนจริงของฟั งก์ชนั 𝑋(𝑓𝑙 )
คือ ส่วนจินตภาพของฟั งก์ชนั 𝑋(𝑓𝑙 )

นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาสมการที่ 2-7 ผลลัพธ์ของการแปลงแบบฟูเรียร์ ข้อมูลจะกระจาย
ตัวอย่างสมมาตรรอบจุด 𝑓𝑙=0 หรือสามารถเขียนได้เป็ น 𝑋 ∗(𝑓−𝑙 ) = 𝑋(𝑓+𝑙 ) ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ว
เราต้องการข้อมูลที่อยู่ในฝั่ งบวกของข้อมู ล เนื่องจากความถี่ท่ีเป็ นค่าลบไม่ได้ให้ความหมายใดๆ
ดังนัน้ ถ้าเรากาหนดให้ time bin size เท่ากับ Δ𝑡 เราสามารถคานวณความถี่ของข้อมูลได้โดย
𝑓𝑙 =

𝑙
𝑛𝑠𝑒𝑔 Δ𝑡

(2-10)

เมื่ อ 𝑙 = 1,2,3, … , 𝑛𝑠𝑒𝑔 /2 โดยความถี่ สูง สูด ของข้อ มูล ที่ ได้ ก็ คื อ Nyquist frequency:
𝑓𝑛𝑠𝑒𝑔⁄2 = 𝑓𝑁𝑦𝑞
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อย่างไรตาม ฟั งก์ชัน 𝑦̃(𝑡𝑘 ) จะดาเนินการแปลงจากโดเมนของเวลาไปเป็ นโดเมนของ
ความถี่ดว้ ยวิธีการเช่นเดียวกับฟั งก์ชนั 𝑥̃(𝑡𝑘 )โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนเดียวกันตัง้ แต่สมการ 2-7
จนกระทั่งถึงสมการ 2-10 นอกจากนี ้ ถ้าต้องการเขียนสมการที่ 2-7 ให้อยู่ในรูปของแอมพลิจดู และ
เฟส จะได้
𝑋(𝑓) = |𝑋(𝑓)|𝑒 𝑖𝜙𝑥 (𝑓)

(2-11)

𝑌(𝑓) = |𝑌(𝑓)|𝑒 𝑖𝜙𝑦(𝑓)

(2-12)

และ

ข้อ มูล จากการแปลงฟู เรีย ร์ทั้ง 2 ช่ วงพลัง งานเราจะ normalised ก่ อ นน าไปค านวณ
cross spectrum ซึ่งสามารถเขียนได้ดงั รูป
1/2

2Δ𝑡
1
𝑛𝑜𝑟𝑚 = (
)
𝑛𝑠𝑒𝑔 < 𝑥̃ >2

(2-13)

โดยที่ 2 เป็ นตัวคูณอยู่ในสมการที่บ่งบอกถึงการอินทิเกรตข้อมูลเฉพาะความถี่ท่เี ป็ นบวก
เท่านัน้ , 𝑛Δ𝑡 เป็ น factor ที่ทาให้เรามั่นใจได้ว่าในทุกๆ แอมพลิจูดแต่ละ 𝑓𝑙 นัน้ เป็ นอิสระกับความ
ยาวของข้อมูลของอนุกรมเวลา และ 1⁄< 𝑥̃ >2 คือ ค่า normalisation ในทางดาราศาสตร์แบบ
rms
𝑠𝑒𝑔

3. นาฟั งก์ชนั 𝑋(𝑓) และ 𝑌(𝑓) มาคานวณ cross spectrum ดังสมการ
𝐶𝑥𝑦 = 𝑋 ∗ (𝑓)𝑌(𝑓) = |𝑋(𝑓)||𝑌(𝑓)|𝑒 𝑖(𝜙𝑦(𝑓)−𝜙𝑥(𝑓))

(2-14)

เมื่ อ 𝑖 ในสมการนี ้แ สดงถึ ง จ านวนเชิ ง ซ้อ น ( 𝑖 = √−1) โดยสมการนี ้ม าจาก Nowak,
Vaughan, Wilms, Dove, and Begelman (1999)
หลังจากได้ cross spectrum จากสมการ 2-14 สาหรับแต่ละชุดข้อมูล เราจะดาเนินการ
หาค่าเฉลี่ยของ cross spectrum สาหรับชุดข้อมูลจานวน 𝑀 ชุด จากนัน้ คานวณหาความต่างเฟส
ได้จากสมการ
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𝐼[< 𝐶𝑥𝑦 (𝑓) >]
Δ𝜙̃(𝑓) = arctan (
)
𝑅[< 𝐶𝑥𝑦 (𝑓) >]

(2-15)

โดยที่ < 𝐶𝑥𝑦 (𝑓) > คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของ cross spectrum และ Δ𝜙̃(𝑓) มี ลิ มิ ต อยู่ ใ นช่ ว ง
[−𝜋, 𝜋] อย่างไรก็ตาม จากสมการ 2-15 เป็ นเพียงการหาความต่างเฟสเพียงหนึ่งส่วนจากช่วงเวลา
ของข้อมูล 𝑀 ส่วนเท่านั้น ดังนั้นเราต้องดาเนินการทาแบบเดียวกันในทุกๆส่วนของช่วงเวลา 𝑀
ส่วนข้อมูล และคานวณหาความหน่วงของเวลา จะได้
Δ𝜏(𝑓) =

Δ𝜙
2𝜋𝑓

(2-16)

นอกจากนี ้ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความต่ างเฟสสามารถคานวณได้ดัง สมการ
(Nowak et al., 1999) (โดยจะต้องคานวณในแต่ละช่วงเวลาย่อย 𝑀 ส่วน)

𝛿𝜙 =

1
1 − 𝛾 2 (𝑓)
√
𝛾(𝑓)
2𝑀

(2-17)

เมื่อ 𝛾(𝑓) คือ coherence function ซึ่งมีนิยามว่า
𝛾 2 (𝑓) =

|〈𝑋 ∗ (𝑓)𝑌(𝑓)〉|2
〈|𝑋(𝑓)|2 〉〈|𝑌(𝑓)|2 〉

ดังนัน้ ความคลาดเคลื่อนของความหน่วงของเวลาแต่ละความถี่ คือ
𝛿𝜏 =

𝛿𝜙
2𝜋𝑓

(2-18)

2.12 การสร้างแบบจาลองอธิบายความหน่วงกันของเวลา
ก่อนจะกล่าวถึงการสร้างแบบจาลองที่ใช้อธิบายความหน่วงของเวลา เราจะอธิบายถึง
ผลตอบสนองของอิมพัลส์ (impulse response: 𝜓(𝑡)) โดยผลตอบสนองของอิมพัลส์ คือระบบเชิง
เส้น หนึ่ ง ๆในอาณาจั ก รของเวลา โดยจะต้อ งเป็ นผลตอบสนองของอิ ม พั ล ส์ ท่ี ด าเนิ น การ
normalised แล้ว ซึ่งในงานวิ จัยนี ้เราจะใช้ผ ลตอบสนองของอิ ม พัลส์ เป็ น ตัวเชื่ อมโยงระหว่าง
แบบจ าลองของการแผ่ รังสี ท่ี มี ความผัน แปร กับ คุณ สมบัติ เชิ ง เวลาที่ ได้จ ากการสัง เกตการณ์

66
กล่าวคือถ้าเรามีขอ้ มูลฟั งก์ชันอัตราการตกลงบนเครื่องตรวจจับของโฟตอนพลังงานต่าในโดเมน
ของเวลา 𝑥(𝑡) และฟั งก์ชนั อัตราการตกลงบนเครื่องตรวจจับของโฟตอนพลังงานสูงในโดเมนของ
เวลา 𝑦(𝑡) โดยทั้ง 2 ฟั งก์ชันนีม้ าจากสัญ ญาณความผันแปรของการแผ่รงั สี 𝑠(𝑡) ซึ่งสัญ ญาณ
ความผันแปรของการแผ่รงั สีนีอ้ าจจะมาจากการเปลี่ยนอัตราการรวมมวล หรือในอีกมุมมองหนึ่ง
อาจจะสอดคล้องกับการปลดปล่อยแหล่งกาเนิดที่มีความแปรปรวนของช่วงเวลาของแสงในแต่ละ
ช่วงพลังงาน โดยกรณีหลังนีจ้ ะเป็ นรูปแบบที่เราใช้ศกึ ษาการสะท้อนในงานวิจยั นี ้
ทั้งนีถ้ ้า เราจะกล่าวอย่างง่ายๆ เกี่ ยวกับ รู ปแบบการสร้างแบบจาลอง คือถ้าสมมติให้
แหล่งกาเนิดโฟตอนพลังงานสูงมาจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล ผูส้ งั เกตการณ์จะสามารถ
ตรวจจับได้ในรูปแบบของฟั งก์ชนั 𝑦(𝑡) จากนัน้ 𝑦(𝑡) บางส่วนจะไปเกิดอันตรกิรยิ ากับเอาท์โฟลว์อิง
วินด์กลายเป็ นโฟตอนพลังงานต่ า 𝑥(𝑡) โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า 𝑥(𝑡) จะต้องใช้
ระยะเวลายาวนานกว่า 𝑦(𝑡) ในการเคลื่อนที่ไปหาผูส้ ังเกตการณ์ ดังนั้นเราจะใช้ผ ลตอบสนอง
ของอิ ม พัล ส์ม าคอนโวลูชัน (convolution) กับ ฟั ง ก์ชัน 𝑦(𝑡) เพื่ อ หาความแตกต่ างกัน ช่ วงเวลา
ระหว่าง 𝑦(𝑡) กับ 𝑥(𝑡) ซึ่งแสดงเป็ นสมการทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ ได้ดงั สมการ
𝑥(𝑡) = 𝜓(𝑡) ⊗ 𝑦(𝑡)

(2-19)

โดยผลตอบสนองของอิมพัลส์ จะถูกสร้างขึน้ มาจากความเป็ นเหตุเป็ นผลทางกายภาพ
ของโครงสร้างของการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1
ซึ่งก็คือ แบบจาลองที่เราจะสร้างขึน้ มา
จากที่เรากล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้า เกี่ยวกับการศึกษาความหน่วงของเวลาระหว่าง
ฟั งก์ชนั ของโฟตอนพลังงานต่าและสูงนัน้ เราจะใช้เทคนิคแบบฟูเรียร์ในการศึกษา เพื่อความง่ายใน
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหน่วงของเวลาที่เราศึกษาและสร้างแบบจาลองขึน้ มานัน้ เราจะ
อธิบายหลักการสร้างแบบจาลองความหน่วงของเวลาอย่างคร่าวๆ นั่นคือ ถ้าเราสมมติให้กราฟ
แสงของโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูงมีความหน่วงของเวลาอยู่ท่ี 𝜏0 = 1000s ซึ่งความหน่วง
ของเวลานีส้ ามารถอธิบายได้ดว้ ยผลตอบสนองของอิมพัลส์ ที่มีลกั ษณะการตอบสนองแบบ deltafunction ซึ่งจะได้ความหน่วงของเวลาที่การตอบสนองแบบ delta-function แสดงดังภาพประกอบ
42 จากภาพจะเห็นว่าสเปกตรัมของความหน่วงของเวลาของแบบจาลองในโดเมนของความถี่มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะขึน้ อยู่กบั ค่าความเจือจาง (dilution) เมื่อค่าความเจือจาง
เกิดจากการมีอยู่ของโฟตอนที่ออกมาจากจานรวมมวลโดยตรงในย่านเดียวกับโฟตอนที่เกิดจาก
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การสะท้อน ซึ่งถ้าหากนิยามค่าความเจือจางคือสัดส่วนระหว่างฟลักซ์ของโฟตอนที่เกิดจากการ
สะท้อนต่อฟลักซ์ของโฟตอนที่เกิดในย่านพลังงานเดียวกันกับการสะท้อนนิยามเป็ นตัวแปร 𝑅 โดย
ในงานวิจัยนี น้ ิยามให้ 𝑅 = 1 นั่นคือให้ฟ ลักซ์จากสะท้อนเท่ากับ ฟลักซ์ท่ีออกจากจานรวมมวล
โดยตรงในย่านพลังงานเดียวกัน ซึ่งจะเห็นว่าความหน่วงของเวลาของแบบจาลองจะได้ τ = 500s
ที่ตาแหน่งความถี่ต่าที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าลดลงเป็ นครึ่งหนึ่งของค่าที่เรากาหนดเอาไว้ตอนเริ่มต้น
(𝜏0 = 1000s ) นอกจากนี ้ 𝑅 ที่ค่าอื่นๆ ก็จะมีรูปร่างความหน่วงของเวลาที่ตาแหน่งความถี่ต่าที่สุด
แตกต่างกันไปดังภาพประกอบ 42 โดยค่า 𝑅 นีจ้ ะไปปรากฏในสมการคานวณหาความต่างเฟสของ
แบบจาลองความหน่วงของเวลา ดังสมการ (Uttley et al., 2014)
𝜙(𝑓) = arctan (

𝑅Ψ(f)
)
1 + 𝑅Ψ(f)

(2-20)

หลังจากนั้นเราจะนาสมการ 2-20 ไปคานวณต่อเพื่อหาความความหน่วงของเวลาของ
แบบจาลองโดยใช้สมการที่ 2-16
นอกจากนี ้จ ากภาพประกอบ 42 จะเห็ น รู ป ร่า งของสเปกตรัม ช่ ว งความถี่ ป ระมาณ
5 × 10−4 Hz มีลก
ั ษณะขึน้ และลง โดยแอมพลิจูดของคลื่นจะลดลงเรื่อยๆเป็ นครึง่ หนึ่งของลูกคลื่น
ก่อนหน้าเมื่อความถี่เพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดว้ ยสมการ
𝑣=

𝑛
2𝜏0

(2-21)

เมื่อ
𝑛
𝜏0

คือ จานวนเต็มที่เป็ นเลขคี่ของข้อมูล
คือ ความหน่วงของเวลาของแบบจาลอง

จากสมการ 2-21 (Uttley et al., 2014) คื อ สมการท านายการเกิ ด ปรากฏการณ์ เกิ ด
phase wrapping ซึ่งเป็ นผลมาจากการทาฟูเรียร์ โดยลักษณะขึน้ และลงนีจ้ ะเกิดขึน้ รอบๆ ช่วง
[−𝜋, 𝜋] เนื่องจากเรากาหนดให้เฟสเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในช่วง −𝜋 ถึง 𝜋 (อ่านเพิ่มเติมที่ (Uttley et
al., 2014)
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ภาพประกอบ 42 ลักษณะสเปกตรัมของความหน่วงของเวลาของแบบจาลองในโดเมนของความถี่
ที่เกิดจากข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของเวลา  = 1000s (ลักษณะการตอบสนองแบบ deltafunction) โดยแต่ละสเปกตรัมมีความแตกต่างกันที่แอมพลิจดู ของฟลักซ์ของโฟตอนหลังจากการ
ชน ( R ) (ภาพซ้าย) และลักษณะสเปกตรัมของความหน่วงของเวลาของแบบจาลองเมื่อ R = 1 จะ
เห็นว่าแอมพลิจดู ของความหน่วงของเวลาของแบบจาลองลดลงเป็ นครึง่ หนึ่ง ซึ่งเท่ากับข้อมูลที่มี
ความแตกต่างกันของเวลา  = 500s แต่ไม่มีค่าความเจือจาง (ภาพขวา)
0

0

ที่มา: (Uttley et al., 2014)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ในการสร้างแบบจาลองอธิบายความหน่วงของ
เวลา คือการคานวณทางคณิตศาสตร์เพื่อ ที่จะหาผลตอบสนองของอิมพัลส์ท่ีเหมาะสม ที่สร้างขึน้
บนพืน้ ฐานของกระบวนการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด เพื่อหา
คาตอบถึงโครงสร้างของกระบวนการรวมมวลที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาของแหล่งกาเนิดรังสี
เอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนีจ้ ะศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1
โดยนาข้อมูลการสังเกตการณ์มาจากคลังข้อมูลของกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ XMM-Newton ซึ่ง
จะน ามาวิเคราะห์ บ างข้อ มูล การสัง เกตการณ์ ท่ี มี คุณ ภาพดี โดยมี ขั้น ตอนการน าข้อ มูล การ
สังเกตการณ์มาวิเคราะห์ และขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั อย่างละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 การสืบค้นข้อมูลการสังเกตการณ์
ข้อมูล การสัง เกตการณ์ทั้ง หมดของแหล่ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลัง ส่องสว่างยิ่ ง ยวด
NGC5408 X-1 ถูกสื บค้นจากฐานข้อมูล XMM-Newton Science Archive8 มี จานวนข้อมูลการ
สังเกตการณ์ทงั้ หมด 14 ข้อมูลการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็ นข้อมูลการสังเกตการณ์ตงั้ แต่ปี ค.ศ.2001 –
2014 ซึ่งแสดงได้ดงั ตาราง 1
ในงานวิจัยนีเ้ ราจะเลื อกข้อ มูล การสังเกตการณ์ท่ี ใช้ระยะเวลาในการเปิ ด หน้ากล้อ ง
(observing time) สาหรับการบันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีมากกว่า 100 ks เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการ
สัง เกตการณ์ท่ี มี คุณ ภาพดี หรือข้อมูล (สัญ ญาณ) ที่ได้รบั จากแหล่งกาเนิด ต่อข้อมูล ที่ม าจาก
สั ญ ญ าณ การรบกวนมี ค่ า สู ง (Signal to noise ratio (S/N) สู ง ) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล การ
สังเกตการณ์สามารถอธิบายด้วยพามิเตอร์ของแบบจาลองได้ดียิ่งขึน้ เนื่องจากขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน (error bars) ของข้อมูลการสังเกตการณ์จะแคบลง ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ะเหลือข้อมูล
การสังเกตการณ์ท่ี ส ามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้ทั้งหมด 6 ข้อมูลการสังเกตการณ์ ดัง
แสดงในตาราง 1 โดยข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีจะนาไปวิเคราะห์ต่อ จะถูกนิยามด้วยสัญลักษณ์ Y
(yes) ส่วนข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีเราไม่นาไปวิเคราะห์ต่อจะถูกนิยามด้วยสัญลักษณ์ N (No) ใน
คอลัมน์สดุ ท้ายของตาราง 1

8
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ตาราง 1 แสดงรายละเอียดของข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลัง
ส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1
Observation ID

Revolution (rev.)

Date

0112290301
0112290501
0112290601
0112290701
0112291001
0112291201
0302900101
0500750101
0653380201
0653380301
0653380401
0653380501
0723130301
0723130401

0309
0301
0305
0313
0483
0574
1117
1483
1942
1943
2039
2040
2596
2597

2001-08-17
2001-07-31
2001-08-08
2001-08-24
2002-07-29
2003-01-27
2006-08-17
2008-01-13
2010-07-17
2010-07-19
2011-01-26
2011-01-28
2014-02-11
2014-02-13

Observing time Used in this
(ks)
work?
6.76
N
8.10
N
8.18
N
8.20
N
8.09
N
6.86
N
132.25
Y
115.69
Y
128.91
Y
130.88
Y
121.02
Y
126.37
Y
38.50
N
36.00
N

3.2 การประมวลผลข้อมูลการสังเกตการณ์ (Data reduction)
ขั้น ตอนนี ้เป็ น ขั้น ตอนเริ่ม ต้น ของการกรองข้อ มูล การสัง เกตการณ์ เนื่ อ งจากในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ เราต้องการข้อมูล การสังเกตการณ์ท่ีเป็ นข้อมูลที่สะอาด (clean
data) ที่ สุ ด นั่ น คื อ ไม่ มี สั ญ ญาณอื่ น ใดมารบกวนหรื อ เจื อ ปนกั บ สั ญ ญาณของข้อ มู ล การ
สังเกตการณ์
จากที่เราทราบกันแล้วว่าข้อมูลการสังเกตการณ์ทงั้ หมดได้มาจากการสังเกตการณ์จาก
กล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ของ XMM-Newton โดยหลักการทางานของกล้องโดยคร่าวๆ คือเมื่อแสง
(อนุภาคโฟตอน) จากแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์เดินทางมาตกกระทบลงบนอุปกรณ์ตรวจจับ ซึ่งก็คือ
CCD พลังงานจากอนุภ าคโฟตอนเหล่านีจ้ ะไปกระตุน้ ให้อิเล็กตรอนจากแถบเวเลนซ์ (valence
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band) ของวัสดุสารกึ่งตัวนามีพลังงานมากพอที่หลุดไปเป็ นอิเล็กตรอนอิสระและข้ามแถบช่องว่าง
พลัง งาน (band gap) ขึ น้ ไปยัง แถบตัว น า (conduction band) ท าให้เกิ ด เป็ น สัญ ญาณ และ
อุปกรณ์ตรวจจับจะเริ่มบันทึกข้อมูลผ่านสัญญาณนี ้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจจับเหล่านีเ้ ป็ น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความร้อนสะสมภายในตัวของอุปกรณ์เอง ซึ่งพลังงานความร้อนนี ้
อาจจะทาให้อิเล็กตรอนจากแถบเวเลนซ์หลุดขึน้ ไปยังแถบตัวนาได้ นอกจากนีใ้ นแต่ละชิน้ ส่วนของ
CCD อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย (Badpixel) หรือมีสญ
ั ญาณรบกวนต่างๆ ใน
ระหว่างดาเนินภารกิจ โดยข้อมูลเหล่านั้น จะถูกบันทึกเป็ น ฐานข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดในระหว่าง
ปฏิบตั ิภารกิจ ซึ่งก็คือข้อมูลที่จะนามาใช้สาหรับคาลิเบรชั่น (Calibration) ดังนัน้ ในขัน้ ต้นเมื่อเรา
ได้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ท่ีนามาจากกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ของ XMM-Newton ที่เป็ นข้อมูล
การสังเกตการณ์ดิบ (Raw data) เราจะนาข้อมูลการสังเกตการณ์เหล่านีม้ ากาจัดสัญญาณรบกวน
ที่เกิดจากตัวของอุปกรณ์การสังเกตการณ์เอง และจากสิ่งแวดล้อมรอบๆอุปกรณ์การสังเกตการณ์
โดยการน าข้อ มูล ไปวิเคราะห์กับ ข้อ มูล คาลิ เบรชั่น ซึ่ง จะใช้เป็ น ชุ ด ค าสั่ ง ของ XMM Newton
Science Analysis System (XMMSAS) ดังนี ้
• EPPROC คือ การนาข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ไี ด้จากกล้อง PN มาคาลิเบรชั่น
• EMPROC คือ การนาข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ไี ด้จากกล้อง MOS มาคาลิเบรชั่น
3.3 การกรองข้อมูลทีม่ ีการรบกวนสูง
ในเชิงของการสังเกตการณ์ อนุภาคโฟตอนหรือสัญญาณที่เราสังเกตการณ์ได้นนั้ ไม่ได้มา
จากแหล่งกาเนิดที่เราสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี สญ
ั ญาณจากแหล่งกาเนิดอื่นๆ เข้ามา
เจือปนกับข้อมูลสังเกตการณ์ท่ีเราสังเกตการณ์ดว้ ย โดยส่วนใหญ่แล้วสัญญาณเหล่านีจ้ ะถูกเรียก
รวมๆกันว่า รังสีพืน้ หลัง (background) โดยสาหรับกล้อง EPIC รังสีพืน้ หลังสามารถแบ่งออกเป็ น
2 แหล่ง กาเนิ ดใหญ่ ๆ ได้แ ก่ รังสี พื ้น หลังในย่ านรัง สีเอกซ์ (Cosmic X-ray background: CXB)
และรังสีพืน้ หลังจากอุปกรณ์การสังเกตการณ์ (instrumental background) ซึ่งแหล่งกาเนิด พืน้
หลังนีส้ ามารถแบ่งย่อยออกเป็ น พืน้ หลังที่มาจากสัญญาณรบกวนที่มาจากตัวของอุปกรณ์เอง ซึ่ง
จะมีผลกระทบในช่วงพลังงานต่าประมาณ ≲ 300 eV และพืน้ หลังที่เกิดจากอนุภาค (The particle
induced background) ที่ เกิ ดอันตรกิ ริย ากัน รอบๆอุป กรณ์สังเกตการณ์ ซึ่งจะเกิด อัน ตรกิ ริย า
โดยตรงกับ อุ ป กรณ์ สัง เกตการณ์ โดยพื ้น หลัง ที่ เกิ ด จากอนุ ภ าคนี ้จ ะมี ผ ลกระทบกั บ ข้อ มู ล
สังเกตการณ์เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพืน้ หลังที่ มาจากองค์ประกอบการลุกโชติช่วงของอนุภาค
โปรตอนพลังงานต่า (≲ 100 keV) ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.10
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ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็ นการกรองข้อมูลการสังเกตการณ์ ท่ีมีการรบกวนสูงจากรังสีพืน้
หลัง โดยจะนาข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีได้จากหัวข้อที่ 3.2 ที่ผ่านการลดข้อมูลการสังเกตการณ์
มาแล้วมากรองข้อมูลช่วงที่มีการรบกวนสูงออกโดยใช้โปรแกรม XMMSAS สาหรับวิธีการกรอง
ข้อมูลการสังเกตการณ์น่ นั เราจะตัดข้อมูลการสังเกตการณ์ในช่วงที่มีอตั ราการตกของโฟตอนบน
CCD สูงมากจนผิดปกติ ดังแสดงไว้ดงั ภาพประกอบ 43 ซึ่งถ้าพิจารณาจากภาพประกอบ ข้อมูลที่
มีอัตราการตกของโฟตอนที่อยู่เหนือเส้นสีแดง คือ ข้อมูล การสังเกตการณ์ท่ีแย่ (มี อัตราการตก
ของโฟตอนสูงมากผิดปกติ อันเนื่องมาจากพืน้ หลังที่มีการลุกโชติช่วง) ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เราจะไม่
นามาพิจารณา ซึ่งช่วงเวลาที่เราไม่นามาพิจารณาจะอยู่ในพืน้ ที่ แรเงาสีแดง ในทางตรงกันข้าม
ข้อมูล ที่มี อัตราการตกของโฟตอนที่ อยู่ต่ ากว่าเส้นสีแดง คือ ข้อมูลที่ดีในช่ วงเวลาที่ ไม่ มี ค่อยมี
ผลกระทบจากพืน้ หลังที่มีการลุกโชติช่วงมารบกวนมากนัก ซึ่งเราจะนาข้อมูลในช่วงนีไ้ ปใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป โดยจะเรียกช่วงเวลาของข้อมูล ที่ดีนีว้ ่า ช่วงข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีดี (good time
interval: GTI) ซึ่งเมื่อทาการตัดช่วงเวลาของข้อมูลที่แย่ (ช่วงเวลาในพืน้ ที่แรเงาสีแดง) ทิง้ ไปแล้ว
นัน้ จะทาให้เหลือช่วงเวลาที่เราจะนาไปวิเคราะห์ต่อลดน้อยลง โดยจะแสดงในตาราง 2 (คอลัมน์ท่ี
4) และสุดท้ายเราจะได้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ท่ีเหมาะสมสาหรับนาไปวิเคราะห์ในลาดับถัดไป
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ภาพประกอบ 43 กราฟแสงแสดงอัตราการตกของโฟตอนบนอุปกรณ์ตรวจจับของกล้อง EPIC-pn
ของข้อมูลใน rev1117 โดยมีลกั ษณะกราฟเป็ นกราฟที่ได้รบั ผลกระทบจากการลุกโชติช่วงของ
อนุภาคโปรตอนพลังงานต่า โดยจะสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาตรงกลางของกราฟแสง อัตราการตก
ของโฟตอนค่อนข้างคงที่ แต่สว่ นเริ่มต้นและส่วนสุดท้ายของกราฟแสงนัน้ มีอตั ราการตกของ
โฟตอนที่มากผิดปกติ ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากการลุกโชติช่วง ดังนัน้ ช่วงเวลาของข้อมูลการ
สังเกตการณ์ท่เี หนือเส้นสีแดง คือช่วงเวลาที่ถกู ตัดออก เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ถกู รบกวนสูงจาก
รังสีพนื ้ หลัง
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ตาราง 2 แสดงรายละเอียดของข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลัง
ส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 (หลังจากเลือกข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและช่วงเวลาที่ดี)
Revolution:
rev.
1117
1483
1942
1943
2039
2040

Count ratea
(count/s)
0.940 ± 0.004
0.885 ± 0.004
1.029 ± 0.004
1.021 ± 0.003
0.974 ± 0.004
0.925 ± 0.004

Useful exposure timeb (ks)
EPIC-pn
EPIC-MOS1 EPIC-MOS2
102
107
107
55
72
71
90
9
119
111
113
113
92
111
111
98
110
112

Groupc
Medium
Low
High
High
Medium
Medium

หมายเหตุ: a จานวนโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ตกบนกล้อง pn ในช่วงพลังงาน 0.3-10.0 keV, b เป็ นเวลาที่
เลือกให้อยูช่ ่วงเวลาที่ดี (GTI) ในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์, c แบ่งกลุ่มของข้อมูลการสังเกตการณ์ตาม
จานวนโฟตอนที่ได้รบั ต่อหนึ่งหน่วยเวลา

3.4 การเลือกพืน้ ทีข่ องแหล่งกาเนิดทีจ่ ะทาการวิเคราะห์
จากหั ว ข้อ 3.3 เราจะได้ข้อ มู ล การสัง เกตการณ์ ท่ี เหมาะสมแก่ ก ารวิ เคราะห์ต่ อ ไป
เนื่องจากได้ทาการลดสัญ ญาณการรบกวนที่ม าจากพืน้ หลังของกล้องโทรทรรศน์รงั สีเอกซ์ของ
XMM-Newton แล้ว ดังนัน้ ในหัวข้อนีเ้ ราจะกล่าวถึง ขัน้ ตอนการสร้างกราฟแสง (light curve)
การสร้างกราฟแสงของข้อมูลการสังเกตการณ์ เราจะใช้ชดุ คาสั่งของโปรแกรม XMMSAS
โดยภาพประกอบ 44 จะแสดงการเลือกพืน้ ที่ของข้อมูลการสังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์
ที่ มี ก าลั ง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด NCG5408 X-1 ซึ่ ง อยู่ ท่ี ต าแหน่ ง RA = 14h 03m 19.62s และ
Declination = -41d 22m 58.7s (นาข้อมูลของตาแหน่งมาจากฐานข้อมูล การสังเกตการณ์ของ
XMM-Newton Science Archive) ส าหรับ การเลือกขนาดพื ้น ที่ข องแหล่งก าเนิด ของข้อมูลการ
สังเกตการณ์ (Source) เราจะเลื อกใช้พืน้ ที่แบบวงกลมขนาด 40 arcsec นอกจากนี ้เรายัง ต้อง
เลือกพืน้ ที่ของพืน้ หลังของข้อมูลการสังเกตการณ์ (Background) อีกด้วย ซึ่งเราจะเลือกบริเวณที่
ปราศจากแหล่งกาเนิดอื่น ๆ และไม่ ครอบคลุม ช่องว่างระหว่าง CCD (gab) เพื่อที่จะนาจานวน
โฟตอนที่อยู่ในพืน้ ที่ของพืน้ หลังของข้อมูลการสังเกตการณ์ไปหักลบกับจานวนโฟตอนที่อยู่ในพืน้ ที่
ของแหล่งกาเนิดของข้อมูลการสังเกตการณ์ โดยพืน้ ที่พืน้ หลังของข้อมูลการสังเกตการณ์ เราจะใช้
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เป็ นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด 2500 x 4500 pixel ดังแสดงไว้ดงั ภาพประกอบ 44 ในขัน้ ตอนการ
สร้างกราฟแสงในงานวิจยั นีจ้ ะใช้โปรแกรม IDL ในการคานวณ โดยใช้ชุดคาสั่ง XMM Extract ซึ่ง
ถูกเขียนและพัฒนาโดย Simon Vaughan (Vaugha, 2013)

Background

Source

ภาพประกอบ 44 รูปแบบการเลือกพืน้ ที่ของแหล่งกาเนิด (Source) และพืน้ ที่ของพืน้ หลัง
(Background) ของข้อมูลการของสังเกตกาณ์ NGC5408X-1 โดยได้รบั ภาพข้อมูลการ
สังเกตการณ์มาจากกล้องโทรทรรศน์รงั เอกซ์ของ XMM-Newton (กล้อง PN)
จากข้างต้นเราจะได้จานวนโฟตอนจากการสร้างพืน้ ที่ของแหล่งกาเนิด (แทนด้วยตัวแปร
𝑆𝑅𝐶) และพื น
้ ที่ของพืน้ หลัง (แทนด้วยตัวแปร 𝐵𝐾𝐺) ของข้อมูลการสังเกตการณ์ NGC5408 X-1
แต่ในความเป็ นจริงแล้วสิ่งที่เราต้องการ คือจานวนโฟตอนสุทธิ (net count) ที่เกิดจากการหักล้าง
กันระหว่าง 𝑆𝑅𝐶 และ 𝐵𝐾𝐺 แต่จะเห็นว่าพืน้ ที่ของแหล่งกาเนิด และพืน้ หลังนัน้ มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
ดังที่กล่าวไปข้างต้น เราจึงจาเป็ นที่จะต้อง ปรับสัดส่วน (scaling) พืน้ ที่ของ 𝐵𝐾𝐺 ซึ่งในความเป็ น
จริ ง แล้ ว ปั จจั ย หลั ก ของการปรับ สั ด ส่ ว น (scaling factor) ก็ คื อ สั ด ส่ ว นระหว่ า งพื ้ น ที่ ข อง
แหล่งกาเนิดกับพืน้ หลังของข้อมูลการสังเกตการณ์ แต่ในงานวิจยั นีเ้ ราจะใช้ factor ของการปรับ
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สัดส่วน จากการหาจากค่าพารามิ เตอร์ BACKSCAL ใน FITS ไฟล์ของข้อมูลการสังเกตการณ์
เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้รวมผลกระทบของ CCD ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิด
ความเสียหาย (Badpixel) และพืน้ ที่ยงั ผล (effective area) ไว้ดว้ ย
งานวิจัยนี ้ เราจะสร้างกราฟแสงโดยจะแบ่ง ออกเป็ นช่วงของโฟตอนพลังงานต่า (0.3 1.0 keV) และพลังงานสูง (1.0 -7.0 keV) สาหรับทุกๆข้อมูลการสังเกตการณ์ และจากที่เรากล่าว
ไปข้างต้นแล้วว่าข้อมูลการสังเกตการณ์ในงานวิจยั นีม้ าจากการสังเกตการณ์ดว้ ยกล้องโทรทรรศน์
รังสีเอกซ์ของ XMM-Newton โดยมีกล้องที่สงั เกตการณ์แตกต่างกันจานวน 3 ตัว ได้แก่ pn, MOS1
และ MOS2 นอกจากนีเ้ ราจาเป็ นที่จะต้องเลือกรู ปแบบการตกของโฟตอน (Pattern) ลงบน CCD
ให้เหมาะสม โดยในงานวิจัยนีจ้ ะเลือก Pattern ของ EPIC-pn คือ 0-4 และ EPIC-MOS คือ 0-12
โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อที 2.9.1 จากนัน้ เราจะสามารถคานวณหาจานวนโฟตอนสุทธิ
ได้ดงั สมการ
2

net count = ∑ 𝑆𝑅𝐶𝑖 − [scal𝑒𝑖 × 𝐵𝐾𝐺𝑖 ]

(3-1)

0

เมื่ อ 𝑖 = 0,1,2 แสดงถึ ง กล้ อ งทั้ ง 3 กล้ อ งของ XMM-Newton ได้ แ ก่ pn, MOS1 และ
MOS2 ตามล าดับ (𝑖 เริ่ม จาก 0 เนื่ อ งจากโปรแกรม IDL จะเริ่ม ต้น ตัวเลขที่ เลข 0) นอกจากนี ้
สามารถคานวณความคลาดเคลื่อนของจานวนโฟตอนสุทธิ ดังสมการ
2

err = ∑ 𝑆𝑅𝐶𝑖2 + [scalei × 𝐵𝐾𝐺𝑖 ]2
2

(3-2)

0

เนื่ อ งจากความแปรปรวน (variance) ของการบวกกัน ของข้อ มู ล ที่ มี ก ารกระจายตั ว
แบบปั ว ซอง (Poison distribution variables) คื อ การบวกกั น ของค่ า คาดหวั ง (expectation
value) ดังนัน้ ค่าความคาดเคลื่อนของอัตราการตกของโฟตอนสุทธิ คือ √err2
จะเห็นว่าจากสมการ 3-1 และ 3-2 คือจานวนโฟตอนสุทธิและความคลาดเคลื่อนของ
จานวนโฟตอนสุทธิท่ีสังเกตการณ์ได้ในเวลาหนึ่งๆ ซึ่งนาไปสู่การสร้างกราฟแสง (light curve)
นั่นเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการคืออัตราการตกของโฟตอนสุทธิ หรือ net count rate ซึ่งจะได้
ดังสมการ
net count rate =

net count
dt

(3-3)
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และ
error =

√err2
dt

(3-4)

นอกจากนีถ้ า้ พิจารณาการสร้างกราฟแสงอย่างละเอียด ในส่วนของขัน้ ตอนในการกรอง
ข้อมูลที่มีการรบกวนสูงในหัวข้อที่ 3.3 จะเห็นว่ามีขอ้ มูลบางส่วนที่ขาดหายไป เนื่องจากถูกตัดทิง้
เพราะข้อมูลนัน้ มีการรบกวนที่สงู ซึ่งปัจจัยนีเ้ ป็ นผลทาให้บาง time bin ของข้อมูลการสังเกตการณ์
มีสดั ส่วนของเวลาในแต่ละ time bin ( fractional exposure in each bin ) ต่าเกินกว่าค่าที่นอ้ ยสุด
ที่เราจะอนุญาตให้เป็ นไปได้ นั่นคือ 0.3 (เป็ นค่า default ของโปรแกรม) ซึ่งจะทาให้ขอ้ มูลช่วงนัน้
ขาดหายไป อย่างไรก็ตามเราต้องการข้อมูลที่เป็ นข้อมูลที่มาจากการสังเกตการณ์โดยตรง เราจึง
ไม่ได้ทาการ interpolate ข้อมูลในช่วงที่ขาดหายไป
นอกจากนี ้ เ นื่ อ งจากในการวิ เ คราะห์ เชิ ง เวลาต้ อ งการข้อ มู ล ที่ มี S/N ที่ สู ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ะรวมข้อมูลสังเกตการณ์ท่ี มีอตั ราการรวม
มวลใกล้เคียงกันเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อให้ขอ้ มูลมี S/N ที่สงู ขึน้ ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า อัตราการ
รวมมวลในระดับใกล้เคียงกันจะมีลกั ษณะโครงสร้างของการรวมมวลที่คล้ายคลึงกัน และในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าอยู่ในอัตราการรวมมวลที่แตกต่างกัน ลักษณะโครงสร้างของการรวมมวลย่อม
แตกต่างกัน จึงทาให้เราทาการแบ่งกลุ่มจากสถานะการรวมมวลเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของ
จานรวมมวลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี ้ 1) สถานะการรวมมวลระดับ
ต่า (Low count rate) มีอัตราการตกของโฟตอนสุทธิน้อยกว่า 0.9 2) สถานะการรวมมวลระดับ
ปานกลาง (Medium count rate) มี อัตราการตกของโฟตอนสุท ธิ อยู่ระหว่าง 0.9 – 1.0 และ 3)
สถานะการรวมมวลระดับสูง (High count rate) มีอัตราการตกของโฟตอนสุทธิมากกว่า 1.0 โดย
ข้อมูลสังเกตการณ์ท่ีถูกจัดกลุ่มตามเงื่อนไขดังกล่าวถูกแสดงดังตาราง 2 ซึ่งการคานวณอัตราการ
ตกของโฟตอนสุทธิของแต่ละข้อมูลการสังเกตการณ์ จะคานวณจากชุดคาสั่ง rate ของโปรแกรม
XSPEC ซึ่งข้อมูลที่นาไปใช้คานวณอัตราการตกของโฟตอนสุทธิ คือสเปกตรัมของแต่ละข้อมูลการ
สังเกตการณ์ท่ี คานวณร่วมกันระหว่างสเปกตรัมของแหล่งกาเนิดและพืน้ หลัง นอกจากนีเ้ ราจะ
ศึกษาความหน่วงของเวลาของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดที่ได้จากการรวม
ข้อมูลการสังเกตการณ์ทั้ง 6 ข้อมูลการสังเกตการณ์ดว้ ย เพื่อที่เราจะได้ขอ้ มูลที่มี S/N ที่สูงที่สุด
และวิเคราะห์ผ ลความแตกต่างเวลาในภาพรวมของแหล่ง กาเนิดรัง สีเอกซ์ท่ี มี กาลัง ส่องสว่าง
ยิ่งยวด NGC5408 X-1

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี ้เราจะกล่า วถึ ง ผลการวิ จัย ที่ ได้จ ากการศึ ก ษาการสะท้อ นของรัง สี เอกซ์จ าก
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NCG5408 X-1 โดยจากบทก่อนหน้านีเ้ ราได้กล่าว
ไปแล้ว ว่ า เราจะศึ ก ษาผ่ า นกระบวนการวิ เคราะห์เชิ ง เวลาจากกราฟแสงในแต่ ล ะข้อ มูล การ
สังเกตการณ์ จากนัน้ คานวณหาความหน่วงของเวลาด้วยการ cross spectrum ระหว่างกราฟแสง
ในช่วงพลังงานต่าและสูง ได้เป็ นสเปกตรัมความหน่วงของเวลา โดยจุดประสงค์ในงานวิจัยนี ้ คือ
เพื่อหาโครงสร้างของจานรวมมวลที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาที่มี ค่าเป็ นลบ ดังนั้นเราจึงได้
สร้า งแบบจ าลองความหน่ ว งของเวลามาอธิ บ ายลัก ษณะสเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลา ซึ่ง
ลัก ษณะสเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาและผลการ fit สเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาด้ว ย
แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่เราสร้างและพัฒนาขึน้ มาจะแสดงดังต่อไปนี ้
4.1 สเปกตรัมความหน่วงของเวลาของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ทมี่ ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
NGC5408 X-1
ในงานวิจัยนีเ้ ราเลือกศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408
X-1 เนื่องจากแหล่งกาเนิดดังกล่าวถูกศึกษาเกี่ยวกับความหน่วงของเวลามาก่อนหน้านีแ้ ละพบ
องค์ป ระกอบของความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ นลบ (De Marco et al., 2013; L. M. Heil &
Vaughan, 2010; Hernández-García et al., 2015) ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นเราได้ดาเนินการคานวณหา
ความหน่ ว งของเวลาในทุกข้อ มูล การสัง เกตการณ์ข อง NGC5408 X-1 จากคลัง ข้อ มูล XMMNewton science archive ที่ใช้ในงานวิจยั นี ้ เพื่อยืนยันผลความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบผ่าน
ความต่างเฟสในช่วงพลังงานต่าและพลังงานสูง ของกราฟแสง (light curve) โดยกราฟแสงแต่ละ
ข้อมูลการสังเกตการณ์แสดงดังภาพประกอบ 45 จากนัน้ แปลงข้อมูลกราฟแสงที่อยู่ในโดเมนของ
เวลาไปเป็ นฟั งก์ชันที่อยู่ในโดเมนของความถี่ โดยใช้เทคนิคการคานวณแบบฟูเรียร์และ cross
spectrum ระหว่างข้อมูลในช่วงพลังงานต่าและพลังงานสูง ทาให้ได้สเปกตรัมความหน่วงของเวลา
ในแต่ละข้อมูลการสังเกตการณ์ (รายละเอียดของทฤษฎีท่ีใช้ในการคานวณได้กล่าวอย่างละเอียด
ไปในหัวข้อที่ 2.11) ซึ่งผลที่ได้ เราพบองค์ประกอบความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบทุกข้อมูลการ
สังเกตการณ์ของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 ที่ใช้ในงานวิจยั นี ้
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ภาพประกอบ 45 กราฟแสงในแต่ละข้อมูลการสังเกตการณ์ โดยที่เส้นสีนา้ เงิน คือกราฟแสงของโฟ
ตอนในช่วงพลังงานต่า 0.3 − 1.0keV และเส้นสีแดง คือกราฟแสงของโฟตอนในช่วงพลังงานสูง
1.0 − 7.0kev โดยกราฟแสงที่แสดงมี time bin size หรือ dt = 50s
เนื่องจากในการศึกษาแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเวลา
ต้องการข้อมูลที่มี S/N สูง ดังนั้นเราจึงได้ทาการรวมกราฟแสงของทุกข้อมูลสังเกตการณ์ท่ีใช้ใน
งานวิจัยนี ้ (All observations) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี S/N สูงที่สดุ ยิ่งไปกว่านัน้ เรายังแบ่งกลุ่มข้อมูล
การสังเกตการณ์ ออกเป็ นกลุ่ม 3 กลุม่ ย่อยตามอัตราการรวมมวล ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.4 ได้แก่
Low count rate, Medium count rate และ High count rate เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะสเปกตรัมความหน่วงของเวลาเมื่อ อัตราการรวมมวลเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้
เราจะได้สเปกตรัมความหน่วงของเวลา 4 กลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ ดังภาพประกอบ 46 จาก
ภาพจะเห็นว่าข้อมูลความหน่ วงของเวลาจะมีจานวน 12 จุดในแต่ละกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์
แต่ถา้ พิจารณาข้อมูลความหน่วงของเวลา ณ ตาแหน่งความถี่ต่าที่สดุ (~ 1 และ 2 mHz) จะเห็นว่า
มีช่วงของความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (error bar) สูง ซึ่งแสดงถึงข้อมูลที่มี S/N ที่ต่า เราจึงตัด 2
ข้อมูลที่ตาแหน่งความถี่ต่าสุดดังกล่าว
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ภาพประกอบ 46 สเปกตรัมความหน่วงของเวลาใน 4 กลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ ได้แก่ All
observations, Low count rate, Medium count rate และ High count rate
จากภาพประกอบ 46 (หลังจากตัด 2 ข้อมูลที่ตาแหน่งความถี่ต่าสุด) จะเห็นว่าสเปกตรัม
ความหน่วงของเวลาที่ความถี่ต่าที่สดุ ~3 mHz ของ All observations จะเกิดความหน่วงของเวลา
ประมาณ −3 s, Low count rate จะเกิดความหน่วงของเวลาประมาณ 4 s, Medium count rate
เกิดความหน่วงของเวลาประมาณ −8 s และ High count rate เกิดความหน่วงของเวลาประมาณ
−7 s (แต่ช่วงของความคลาดเคลื่อนของข้อมูลครอบคลุมไปถึงประมาณ −16 s ) ซึ่งลักษณะเช่นนี ้
อาจจะกล่ า วได้ว่ า ลัก ษณะสเปกตรัม ของความหน่ ว งของเวลามี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป จาก
ความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ นบวกไปเป็ น ความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ นลบมากขึ น้ (ณ
ตาแหน่ง~3 mHz ) เมื่ออัตราการรวมมวลเปลี่ยนแปลงไปจาก Low count rate, Medium count
rate และ High count rate ตามลาดับ ในขณะที่ All observations เป็ นการเฉลี่ยกันของลักษณะ
สเปกตรัมความหน่วงของเวลาในแต่ละอัตราการรวมมวล
ในหัวข้อถัดไปเราจะศึกษากลไกการรวมมวลและโครงสร้างของจานรวมมวลที่ทาให้เกิด
สเปกตรัมความหน่วงของเวลาในลักษณะต่างๆ รวมไปถึงขนาดมวลของหลุมดาด้วยแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่สร้างขึน้ มาบนพืน้ ฐานโครงสร้างของการรวมมวลของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์
ที่มีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด
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4.2 แบบจาลองความหน่วงของเวลาทีโ่ ฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด
แบบจ าลองความหน่ ว งของเวลาที่ โฟตอนก าเนิ ด จากจานรวมมวลด้า นในสุด เป็ น
แบบจาลองแรกที่เราสร้างขึน้ มาในงานวิจยั นี ้ ซึ่งโครงสร้างและองค์ประกอบของจานรวมมวลได้รบั
แนวคิดจากงานวิจยั ของ Matthew J. Middleton et al. (2015) โดยระบบการรวมมวลจะประกอบ
ไปด้วยจานรวมมวลที่ลอ้ มรอบวัตถุอดั แน่นเอาไว้ ซึ่งวัตถุอัดแน่นดังกล่าวเราสมมติให้เป็ นหลุมดา
ประเภทเคอร์ (Kerr black hole) ที่มีการหมุนรอบตัวเองด้วยสปิ นสูงที่สุด (𝑎∗9 = 0.998) และอยู่
บน 3 สมมติฐานความเป็ นไปได้ของขนาดมวลของหลุมดา ได้แก่ หลุมดาที่เกิดจากการตายของ
ดาวฤกษ์ (10M⊙), หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ มวลมาก (100M⊙) และหลุมดามวล
ปานกลาง (1000M⊙) โครงสร้างของจานรวมมวลมี วงโคจรสุดท้ายของจานรวมมวลที่ สสารจะ
สามารถโคจรรอบหลุมดาได้ คือ 𝑅𝑖𝑛 (หรือ 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐 ดังภาพประกอบ 47) อยู่ห่างจากหลุมดาประมาณ
1.23𝑟𝑔 (Andrew C. Fabian & Miniutti, 2005) (เมื่ อ 𝑟𝑔 คื อ รั ศ มี แ รงโน้ ม ถ่ ว ง) อี ก ทั้ ง มี ก าร
ปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ โดยกาหนดให้เอาท์โฟลว์อิงวินด์ถูกปลดปล่อยออกมาทามุมกับจาน
รวมมวล 𝛼𝑤 = 45° มี ค วามสูง 𝐻𝑤 = 1 × 105rg และค่ า ระยะเริ่ม ต้น ของการปลดปล่ อ ยเอาท์
โฟลว์อิงวินด์จะอยู่ในช่วง 𝑅𝑤 = 5 × 104 − 3 × 105rgสาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาว
ฤกษ์,𝑅𝑤 = 100 − 6 × 104rg สาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมาก และ 𝑅𝑤 =
1000 − 19000rg ส าหรับ หลุ ม ด ามวลปานกลาง แบบจ าลองก าหนดให้ แ หล่ ง ก าเนิ ด โฟตอน
พลัง งานสูง ทางอุด มคติ ป ลดปล่อ ยคลื่น แม่ เหล็ กไฟฟ้ าออกไปในทุกทิ ศ ทุก ทางและสม่ าเสมอ
(isotropic) จานวนทัง้ หมด 200,000 ตัว จากแหล่งกาเนิดเพียงแหล่งเดียว นั่นคือที่บริเวณวงโคจร
สุดท้ายของจานรวมมวลที่สสารจะสามารถโคจรรอบหลุมดาได้ โดยเราจะพิจารณาเฉพาะโฟตอน
พลังงานสูงที่ปลดปล่อยในทิศทาง 0° ≤ 𝜃 ≤ 90°และ 0° ≤ 𝜙 ≤ 180° เท่านั้น (ในระบบพิกัดทรง
กลม) เพราะแบบจาลองมีสมมติฐานว่าโฟตอนที่เคลื่อนที่ในทิศทางอื่นนอกเหนือจากนีจ้ ะตกลงสู่
หลุมดา ดังนัน้ โฟตอนที่เคลื่อนที่ในทิศทางสอดคล้องกับมุมดังกล่าวจึงมีความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
อันตรกิริยากับเอาท์โฟลว์อิงวิ นด์และกลายเป็ นโฟตอนพลังงานต่าสะท้อนไปหาผูส้ งั เกตการณ์ ดัง
ภาพประกอบ 47 ยิ่งไปกว่านัน้ เราได้กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้จานวนโฟตอนพลังงานต่าที่มาจาก
การสะท้อนให้เท่ากับจานวนโฟตอนพลังงานต่าที่เคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง หมายความ
ว่าถ้าเรามีจานวนโฟตอนพลังงานต่าที่ผสู้ งั เกตการณ์ได้รบั จานวน 100 ตัว จะเป็ นโฟตอนพลังงาน
ต่า 50 ตัวที่เคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง ส่วนที่เหลืออีก 50 ตัวจะเป็ นโฟตอนพลังงานต่า
9

จากความสัมพันธ์ระหว่างสปิ นต่อหน่วยของมวลของหลุมดา คือ |𝐽|⁄𝑀 = 𝑎∗𝐺𝑀/𝑐
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ที่ ม าจากการสะท้อ น ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วจะถู ก ก าหนดตั้ ง แต่ ใ นสมการความต่ า งเฟสของ
แบบจาลอง ดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.12

ภาพประกอบ 47 ภาพวาดแสดงลักษณะโครงสร้างของจานรวมมวลของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด (ภาพวาดนีไ้ ม่ได้วาดขึน้ มาตามสัดส่วนที่
แท้จริง)
ที่มา: (Loekkesee, Chainakun, & Luangtip, 2019)
ในการคานวณค่าความหน่วงของเวลาเพื่ออธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบจาก
แบบจาลองนีเ้ ราจะบันทึกขนาดของระยะทางของโฟตอนพลังงานสูงที่เคลื่อนที่ได้ ตัง้ แต่บริเวณจุด
ที่โฟตอนพลังงานสูงถูกปลดปล่อยออกมาจนกระทั่ง ไปสัม ผัส กับพื ้นผิวของเอาท์โฟลว์อิงวิน ด์
อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าที่บนั ทึกได้เป็ นขนาดระยะทางที่แตกต่างกันระหว่างโฟตอนพลังงานสูงที่
เคลื่อนที่ไปหาเอาท์โฟลว์อิงวินด์กบั โฟตอนพลังงานสูงที่เคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรง แต่
ค่าที่เราต้องการ คือขนาดของระยะเวลาของโฟตอนพลังงานสูงแต่ละตัวที่เคลื่อนที่ได้ก่อนที่จะเกิด
อันตรกิริยากับเอาท์โฟลว์อิงวินด์หรือความหน่วงของเวลา ดังนัน้ ความหน่วงของเวลาของโฟตอน
แต่ละตัวสามารถคานวณได้จาก 𝜏 = 𝑟/𝑐 เมื่อ 𝑟 คือ ขนาดของระยะทางของโฟตอนพลังงานสูงแต่
ละตัวเคลื่อนที่ได้ก่อนจะชนกับเอาท์โฟลว์อิงวินด์ และ 𝜏 คือ ความหน่วงของเวลาของโฟตอนแต่ละ
ตัว ซึ่งทัง้ 2 ตัวแปรดังกล่าวจะอยู่ในหน่วยระบบแรงโน้มถ่วง (gravitational unit) จากนัน้ นา 𝜏 มา
สร้า งฟั งก์ ชั น ตอบสนอง (Response function) ที่ มี time bin size ของข้อ มู ล 𝑑𝑡 = 100 s ซึ่ ง
ฟั ง ก์ชัน ตอบสนองจะอยู่ ในโดเมนของเวลาในระบบแรงโน้ม ถ่ ว ง ( 𝑡𝑔 = 𝐺𝑀/𝑐 3) และสุด ท้า ย
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คานวณหาสเปกตรัมความหน่วงของเวลาของแบบจาลองในโดเมนของความถี่ โดยให้อยู่ในหน่วย
ระบบ SI ดังนั้นค่าความหน่วงของเวลาและช่วงความถี่ ท่ีได้ จะถูก scaling ตามขนาดมวลของ
หลุมดา (จาก 𝑡𝑔 = 𝐺𝑀/𝑐 3) ซึ่งตัวอย่างของฟั งก์ชนั ตอบสนองที่ได้จากแบบจาลองความหน่วงของ
เวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด แสดงดังภาพประกอบ 48 (ด้านบน) จากภาพ
เป็ นฟั งก์ชันการตอบสนองที่กาหนดให้ตัวแปรระยะเริ่มต้นของการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์
เท่ากับ 𝑅𝑤 = 100rg, 𝑅𝑤 = 10000rg และ 𝑅𝑤 = 12000rg แสดงในสีม่ วง, สี น ้า เงิน และสี เขีย ว
ตามลาดับ จะเห็นว่าฟั งก็ชันก์ตอบสนองมีช่วงเวลาที่เกิดการตอบสนองสูงสุดที่แตกต่างกันในแต่
ละระยะ 𝑅𝑤 เช่ น 𝑅𝑤 = 100rg จะมี ช่ ว งเวลาที่ เกิ ด การตอบสนองสู ง สุ ด มี ค่ า ≲ 103tg และมี
จานวนโฟตอนที่เกิด การตอบสนองจากการสะท้อนในช่วงเวลาดังกล่าว > 1000 ตัว ในขณะที่
4
𝑅𝑤 = 1 × 10 rg มี ช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด การตอบสนองสูง สุ ด ~104 t g แต่ มี จ านวนโฟตอนที่ เกิ ด การ
ตอบสนองจากการสะท้อนในช่วงเวลาดังกล่าว ~750 ตัว ซึ่งน้อยลงอย่างมีนยั สาคัญ จากฟั งก์ชนั
ตอบสนองในโดเมนของเวลาในระบบแรงโน้มถ่วง สามารถคานวณสเปกตรัมความหน่วงของเวลา
ของแบบจาลองในโดเมนของความถี่ ในระบบหน่วย SI ซึ่งจะถูก scaling ด้วยมวลของหลุมดาที่
เกิ ด จากการตายของดาวฤกษ์ ม วลมาก ( 100M⊙) ในแต่ ล ะ 𝑅𝑤 แสดงดั ง ภาพประกอบ 48
(ด้านล่าง) โดยจะเห็นว่าแอมพลิจูดความหน่วงของเวลาของแบบจาลองจะมีค่าเป็ นลบมากขึน้
เมื่ อ 𝑅𝑤 มี ค่ า เพิ่ ม มากขึ น้ นอกจากนี ้ถ้า หากพิ จ ารณาภาพประกอบ 49 จะเห็ น ว่ า สเปกตรัม
ความหน่วงของเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ scaling ด้วยขนาดมวลของหลุมดา ในตาแหน่ง
𝑅𝑤 เดียวกัน โดยหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ (10M⊙) จะมีแอมพลิจูดความหน่วงของ
เวลาที่เป็ นลบประมาณ 1 วินาที ณ ความถี่ 1 × 10−2Hz, หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์
มวลมาก (100M⊙) จะมีแอมพลิจูดความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบประมาณ 10 วินาที ณ ความถี่
1 × 10−3 Hz และหลุมดามวลปานกลาง (1000M⊙) จะมีแอมพลิจูดความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบ
มากกว่า 70 วินาที ณ ความถี่ท่นี อ้ ยกว่า 10−3Hz
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ภาพประกอบ 48 ฟั งก์ชนั ตอบสนองของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจาน
รวมมวลด้านในสุด (ด้านบน) และสเปกตรัมความหน่วงของเวลาสาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตาย
ของดาวฤกษ์มวลมาก ( 100M ) (ด้านล่าง) ในแต่ละตาแหน่งระยะเริ่มต้นของการปลดปล่อยเอาท์
โฟลว์อิงวินด์ R = 100r , R = 10000r และ R = 12000r แสดงดังสีม่วง, สีนา้ เงิน และสีเขียว
ตามลาดับ
w

g

w

g

w

g

ภาพประกอบ 49 สเปกตรัมความหน่วงของเวลาสาหรับตาแหน่งระยะเริ่มต้นของการปลดปล่อย
เอาท์โฟลว์อิงวินด์ท่ี R = 10000r โดย scaling ด้วยขนาดมวลของหลุมดาที่แตกต่างกัน ได้แก่
10M , 100M , และ 1000M แสดงดังสีม่วง, สีนา้ เงิน และสีเขียวตามลาดับ
w

g
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ในแบบจาลองนีจ้ ะกาหนดให้ 𝑅𝑤 เป็ นตัวแปรอิสระที่มีช่วงสาหรับหลุมดาแต่ละประเภท
ดั ง กล่ า วข้า งต้น และเราจะใช้แ บบจ าลองนี ้ห าค่ า 𝑅𝑤 ที่ เหมาะสมที่ จ ะใช้อ ธิ บ ายสเปกตรัม
ความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408
X-1 โดยการ fitting ด้วยโปรแกรม XSPEC ซึ่งผลของตัวแปรที่เหมาะสมหลังจากการ fit แสดงใน
ตาราง 3 จากค่า reduce chi-square (𝜒2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓) ในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง 3 จะเห็นว่าทัง้ 3
ขนาดมวลของหลุมดาให้ผลการอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาในแต่ละกลุ่มของข้อมูลการ
สังเกตการณ์ท่ีค่อนข้างดี แต่ค่า 𝜒2 ที่ได้จากการ fit นัน้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จึงทาให้เราไม่ สามารถที่จ ะสรุ ปได้โดยตรงว่าขนาดมวลของหลุมดาประเภทใดที่สามารถ
อธิบายกลุม่ ข้อมูลสังเกตการณ์ในแต่ละกลุม่ ได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามจากคอลัมน์ท่ี 3 ในตาราง 3 จะ
เห็นว่าค่า 𝑅𝑤 สาหรับในแต่ละกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์จะมี ขนาดเพิ่มมากขึน้ เมื่ออัตราการรวม
มวลมีระดับเพิ่มสูงมากขึน้ และที่สาคัญคือลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกันทัง้ 3 ประเภทของ
หลุมดา ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนีส้ อดคล้องกับลักษณะการรวมมวลในสถานะการรวมมวลที่เกิน
ขี ด จ ากั ด ของเอดดิ งตั น ใน งาน วิ จั ย ของ Poutanen, Lipunova, Fabrika, Butkevich, and
Abolmasov (2007) นอกจากนีค้ อลัมน์ท่ี 4 ในตาราง 3 คือค่า 𝑛𝑜𝑟𝑚 ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด โดยค่า 𝑛𝑜𝑟𝑚 จะให้ความหมายทางกายภาพ
ในแง่ข องสัด ส่ว นฟลัก ซ์ข องโฟตอนที่ ม าจากกระบวนการสะท้อ นและฟลัก ซ์ของโฟตอนที่ ถูก
ปลดปล่อยออกมาจากจานรวมมวลโดยตรงในย่านพลังงานเดียวกัน ถ้าฟลักซ์ของโฟตอนที่ได้จาก
การสะท้อนและฟลักซ์ของโฟตอนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์โดยตรงมีค่าเท่ากัน นั่นคือ 𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 แต่
จากผลที่ได้นนั้ จะเห็นว่าค่า 𝑛𝑜𝑟𝑚 มีค่าประมาณ 0.30 ในทุกๆกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์สาหรับ
หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์และหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์มวลมาก ซึ่ง
อาจจะกล่าวได้ว่าฟลักซ์ของโฟตอนพลังงานต่าที่สงั เกตการณ์ได้ส่วนมากเป็ นฟลักซ์ของโฟตอนที่
ออกมาจากจานรวมมวลโดยตรง ส่วนที่เหลือเป็ นฟลักซ์ของโฟตอนจากการสะท้อน ยกเว้นในกรณี
ของหลุมดามวลปานกลางในทุกกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ี ฟลักซ์ของโฟตอนจากการสะท้อนมี
ไม่ถึง 3%
นอกจากนีจ้ ากที่เรากล่าวไปข้างต้นแล้วว่าค่า 𝜒2 ที่ได้จากการ fit นัน้ ไม่มีความแตกต่าง
กันเลยในแต่ละประเภทของหลุมดาจึงทาให้ลกั ษณะสเปกตรัมความหน่วงของเวลาที่ได้จากการ fit
มี ลัก ษณะที่ ใกล้เคี ย งกัน มากในทุก ขนาดมวลของหลุม ด า ดัง นั้น เราจึ งเลื อกศึก ษาสเปกตรัม
ความหน่วงของเวลาจากการ fit เฉพาะหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์เพีย งอย่างเดียว
เท่านั้น ซึ่งแสดงดังภาพประกอบ 50 จะเห็นว่าแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิด
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จากจานรวมมวลด้านในสุดสามารถอธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบได้ดีเฉพาะแอมพลิ
จู ด ที่ มี ค่ า น้อ ย แต่ ในกลุ่ม ข้อ มู ล ที่ มี แ อมพลิ จู ด ความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ น ลบที่ มี ค่ า สู ง
แบบจ าลองไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ อี กทั้งความหน่ วงของเวลาที่ มี ค่ าเป็ นบวกในทุก ข้อมูล การ
สังเกตการณ์ก็ไม่ ส ามารถถูกอธิบายได้ด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลานีไ้ ด้ดีด้วยเช่ นกัน
ดังนั้นเราจึงได้ปรับปรุ งแบบจาลอง โดยการอธิบายร่วมกันระหว่างแบบจาลองความหน่วงของ
เวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุดที่อธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ น ลบ และ
แบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ ที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ใดก็ตามที่ทาให้ความหน่วงของเวลามีค่าเป็ น
บวก จากผลการ fit เราพบว่าแบบจาลองไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาของทุก
กลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดีขนึ ้ กว่าเดิม
ตาราง 3แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด
The Black hole
type

Spectral bin

𝑅𝑤 × 103 [𝑟𝑔 ]

𝑛𝑜𝑟𝑚

𝜒 2 ⁄𝑑. 𝑜. 𝑓

All observation

150.61+18.18
−18.57

0.29 ± 0.04

7.10⁄8

158.94+20.00
−20.34

0.29−0.14
0.31 ± 0.05

11.23⁄8

High

> 159.35

0.31 ± 0.12

20.03⁄8

All observation

14.93+1.79
−1.77

0.28 ± 0.04

6.21⁄8

sMBH

Low

< 148.24

(10𝑀⊙ )

Medium

MSBH
(100𝑀⊙ )

(1000𝑀⊙)

+3.44

8.68⁄8

0.28−0.13
0.30 ± 0.05

8.67⁄8

0.29 ± 0.12

21.19⁄8

0.029 ± 0.004

7.21⁄8

< 1.52

0.002 ± 0.011

8.99⁄8

Medium

1.58 ± 0.20

0.003 ± 0.005

11.56⁄8

High

2.56+076
−1.33

0.003 ± 0.012

19.84⁄8

Low

< 14.78

Medium
All observation

15.76+1.84
−1.89
27.94+6.50
−16.37
+0.17
1.49−0.18

Low

High
IMBH

+0.16

8.82⁄8
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ภาพประกอบ 50 ผลการ fit สเปกตรัมความหน่วงของเวลาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลา
ที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ ได้แก่ All
observations, Low count rate, Medium count rate และ High count rate

ภาพประกอบ 51 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิด
จากจานรวมมวลด้านในสุด แต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ ในกรณีท่ีแหล่งกาเนิดพลังงานของ
ระบบเป็ นหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์
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จากผลดังกล่าวข้างต้น อาจจะชีใ้ ห้เห็ น ว่า แบบจาลองความหน่ วงของเวลาที่ โฟตอน
กาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุดในยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาในแต่ละ
กลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดีพอ เนื่องจากบริเวณที่มีการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงยังไม่มี
ความสมเหตุสมผลที่มนั จะถูกปลดปล่อยจากบริเวณเพียงจุดเดียวจากบริเวณจานรวมมวลด้านใน
ในความเป็ นจริงโฟตอนน่าจะถูกปลดปล่อยมาจากทั่วทัง้ บริเวณของจานรวมมวลก่อนที่จะถึงพืน้ ที่
ที่เริ่มมีการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ดังนัน้ เราจึงได้พัฒนาแบบจาลองความหน่วงของเวลา
ขึน้ มาให้มีความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีของโครงสร้างจานรวมมวลมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป
4.3 แบบจาลองความหน่วงของเวลาทีโ่ ฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล
แบบจ าลองความหน่ ว งของเวลาที่ โ ฟตอนก าเนิ ด จากทุ ก จุ ด บนจานรวมมว ล คื อ
แบบจาลองที่สร้างและพัฒนาต่อมาจากแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจาน
รวมมวลด้านในสุดในหัวข้อก่อนหน้า ซึ่งปรับปรุงบริเวณที่ปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงให้ออกมา
จากทั่วบริเวณพืน้ ที่ของจานรวมมวลตัง้ แต่ 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐 ถึง 𝑅𝑤 ดังภาพประกอบ 52 โดยเรากาหนดให้ 𝑅𝑤
มีความเป็ นไปได้อยู่ในช่วง 1000 − 4 × 106rg โครงสร้างของเอาท์โฟลว์อิงวินด์เป็ นลักษณะของ
กรวยแสงที่มีความสูง 𝐻𝑤 มีค่าที่เป็ นไปได้อยู่ในช่วง 1000 − 1 × 106rg ทามุมกับจานรวมมวล 𝛼𝑤
มี ค่าที่เป็ นไปได้อยู่ในช่ วง 30° − 60° และถูกให้พ ลังงานโดยหลุม ดาที่มี ม วลที่มี ความเป็ นไปได้
ตัง้ แต่ 10 − 1000M⊙ โดยโฟตอนพลังงานสูงที่ปลดปล่อยออกมาจากจานรวมมวลจะเกิดจากการ
สุ่มในทิศทาง 0 ≤ 𝜃 ≤ 90° และ 0 ≤ 𝜙 ≤ 180° ในระบบพิกัดทรงกลม ส่วนโฟตอนพลังงานสูงที่
เคลื่ อ นที่ ใ นทิ ศ ทางที่ น อกเหนื อ จากนี ้จ ะตกลงสู่ ห ลุ ม ด า ทั้ ง นี ้อี ก หนึ่ ง ตั ว แปรที่ แ บบจ าลอง
ความหน่วงของเวลานีแ้ ตกต่างกับแบบจาลองก่อนหน้า คือเราจะกาหนดให้ฟลักซ์ของโฟตอนจาก
การสะท้อนและฟลักซ์ของโฟตอนที่ออกมาจากจานรวมมวลโดยตรงในย่านพลังงานเดียวกันกับโฟ
ตอนที่มาจากการสะท้อนมีค่าเท่ากัน หรือกาหนดให้ 𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 โดยหลักการเกิดความหน่วงของ
เวลา คือโฟตอนพลังงานสูง 2 ตัวออกมาจากตาแหน่งเดียวกันเสมอ โดย 1 ตัวจะมีทิศทางเคลื่อนที่
ขึน้ ไปหาผูส้ งั เกตการณ์ท่ีอยู่ดา้ นบนของแหล่งกาเนิดโดยตรง ส่วนอีก 1 ตัวจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไป
หาเอาท์โฟลว์อิงวินด์และเกิดอันตรกิรยิ ากับเอาท์โฟลว์อิงวินด์ก่อนที่จะสะท้อนไปหาผูส้ งั เกตการณ์
ดังภาพประกอบ 52 ดังนั้นความหน่วงของเวลาที่มี ค่าเป็ นลบส าหรับโฟตอนแต่ละตัว ( 𝜏) ของ
แบบจาลองนีจ้ ะเท่ากับผลต่างระหว่างระยะเวลาที่โฟตอนพลังงานสูงที่ไม่เกิดอันตรกิริยากับเอาท์
โฟลว์อิงวินด์เคลื่อนที่ได้กับระยะเวลาที่โฟตอนพลังงานสูงที่มีทิศทางไปชนกับเอาท์โฟลว์อิงวินด์
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เคลื่ อนที่ได้ จากนั้น นา 𝜏 มาสร้างฟั งก์ชัน ตอบสนองและค านวณหาความหน่ วงของเวลาของ
แบบจาลอง

ภาพประกอบ 52 โครงสร้างจานรวมมวลที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลา สาหรับแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล (ภาพวาดนีไ้ ม่ได้วาดขึน้ มาตาม
สัดส่วนที่แท้จริง)
จากข้างต้น จะเห็นแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจาน
รวมมวลจะมีจานวนตัวแปรอิสระหลายตัวแปรที่มีผลต่อค่าความหน่วงของเวลารวมไปถึงลักษณะ
รู ปร่างของสเปกตรัมความหน่วงของเวลาของแบบจาลอง นั่นคือ 𝑅𝑤 , 𝐻𝑤 , 𝛼𝑤 และ 𝑀𝐵𝐻 เมื่อนา
แบบจาลองไป fit กับแต่ละกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ผลที่ได้แสดงดังตาราง 4 จากตารางจะเห็น
ว่าแบบจาลองอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาในทุก กลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ไม่ดีเมื่อ
เทียบกับแบบจาลองความหน่วงของเวลาในหัวข้อก่อนหน้า (สังเกตจากค่า 𝜒2 มีค่ามากกว่าอย่าง
ชัดเจน) อย่างไรก็ตามแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล
กลับสามารถอธิบายความหน่วงของเวลาที่มีแอมพลิจูดสูงของความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบ
ได้ดีกว่าแบบจาลองก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ เช่นกลุ่มข้อมูลของ High count rate ที่มีแอมพลิจูดที่มีค่าเป็ นลบของความหน่วงของเวลาสูง (ณ ตาแหน่ง ~3 mHz ) จะเห็นว่าค่า 𝜒2 จากการ fit
ของแบบจาลองก่อนหน้า มีค่า 𝜒2 ≈ 20.00 ในขณะที่ 𝜒2 จากการ fit ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาของแบบจาลองนีม้ ีค่า 𝜒2 ≈ 5.16 ซึ่งหมายความว่าแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟ
ตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลสามารถอธิบายข้อมูลความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบได้
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ดีมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาภาพประกอบ 53 และ 54 จะเห็นว่ายังไม่สามารถอธิบาย
ข้อมูลความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวกได้ เช่นในช่วงความถี่ ~3 − 4 mHz ของ Low count rate
และ 4 mHz ของ High count rate ดัง นั้น เราจึ ง ได้ป รับ ปรุ ง แบบจ าลองโดยเพิ่ ม สมมติ ฐ านถึ ง
ปรากฏการณ์ใดก็ตามที่ทาให้เกิดองค์ประกอบความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวกให้อธิบายได้
ด้วยแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ โดยผลที่ได้หลังจากเพิ่มองค์ประกอบของแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์
แสดงดังตาราง 5 จะเห็นว่าแบบจาลองสามารถอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาในแต่ละ
กลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดียิ่งขึน้ อย่างมีนยั สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Medium count rate
เมื่อพิจารณาค่า 𝜒2 จะเห็นว่าในกรณีท่ีไม่มีองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์ค่า 𝜒2 = 23.36 แต่เมื่อ
เพิ่มองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์ค่า 𝜒2 ลดลงมาเหลือเพียง 𝜒2 = 5.63 โดยจากภาพประกอบ
55 จะเห็ น ว่ า องค์ป ระกอบความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ น ลบจะถู ก อธิ บ ายด้ว ย แบบจ าลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลในขณะที่องค์ประกอบความหน่วง
ของเวลาที่มีค่าเป็ นบวกถูกอธิบายด้วยแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ ซึ่งมีดัชนีพาวเวอร์ลอว์ (power
law index: Γ) Γ ≈ 1.28, Γ ≈ 2.48, Γ < 1.32 และ Γ < 3.92 สาหรับกลุ่มข้อมูล All observations,
Low count rate, Medium count rate และ High count rate ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามจากผลที่ได้จากการ fit เราไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของ 𝑅𝑤 , 𝐻𝑤 และ
𝛼𝑤 เมื่ออัตราการรวมมวลเปลี่ยนแปลงจากต่าไปสูง ดังนัน
้ เราจึงได้ทาการทดลองเพิ่มเติมโดยการ
จากัดค่า 𝛼𝑤 = 45° ผลการ fit ทีได้แสดงดังตาราง 6 และภาพประกอบ 57 และ 58 จะเห็นว่าผลที่
ได้จะมีค่าในแต่ละตัวแปรที่ใกล้เคียงกับแบบจาลองที่เราไม่ได้จากัด 𝛼𝑤 = 45° ดังตาราง 5 อีกทัง้ ก็
ยังไม่สามารถหาแนวโน้มของค่าตัวแปรเมื่ออัตราการรวมมวลเพิ่มสูงมากขึน้ ได้เช่นเดิม
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หมายเหตุ: * ผลการ fit ไม่สามารถหาช่วงความคาดเคลื่อนที่เหมาะสมของตัวแปรได้
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ตาราง 5 แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาว
เวอร์ลอว์
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ตาราง 4 แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล
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หมายเหตุ: * ผลการ fit ไม่สามารถหาช่วงความคาดเคลื่อนที่เหมาะสมของตัวแปรได้
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ตาราง 6 แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาว
เวอร์ลอว์ โดยกาหนดให้  = 45

92

92

93

ภาพประกอบ 53 ผลการ fitting ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล

ภาพประกอบ 54 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล
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ภาพประกอบ 55 ผลการ fitting ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาวเวอร์ลอว์

ภาพประกอบ 56 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาวเวอร์ลอว์
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ภาพประกอบ 57 ผลการ fitting ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาวเวอร์ลอว์ โดยกาหนดให้  = 45
w

ภาพประกอบ 58 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลและพาวเวอร์ลอว์
โดยกาหนดให้  = 45
w
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4.4 แบบจาลองความหน่วงของเวลาทีโ่ ฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
จากหัวข้อก่อนหน้าแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจาน
รวมมวลอาจจะดูเหมื อ นว่ า มี ค วามสมเหตุส มผลทางทฤษฎี แ ล้ว แต่ ถ้า หากเราพิ จ ารณาถึ ง
กระบวนการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของจานรวมมวลที่อธิ บายด้วยทฤษฎีจานรวมมวลแบบวัตถุดา
หลากหลายสี นั่นหมายความว่าโฟตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในแต่ละพืน้ ที่ของจานรวมมวลตาม
แนวรัศมี ย่อมมีพ ลังงานแตกต่างกันกัน เช่น โฟตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในบริเวณที่ใกล้กับ
𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐 ย่อมมีพ ลังงานสูงมากกว่าโฟตอนที่ถูกปลดปล่อย ณ บริเวณที่อยู่ไกลกับ 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐 ด้วยเหตุผ ล
ดังกล่าวจึงไม่จาเป็ นที่โฟตอนทุกตัวที่ปลดปล่อยออกมาจากจานรวมมวลจะกลายเป็ นโฟตอน
พลังงานสูงแต่ตอ้ งคานึงถึงบริเวณของจานรวมมวลที่โฟตอนเหล่านัน้ ถูกปลดปล่อยออกมาด้วย
ดังนั้นเราจะดาเนินการแก้ไขและปรับปรุ งเกี่ยวกับพืน้ ที่และบริเวณของจานรวมมวลที่สามารถ
ปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงออกมา ในขณะที่โครงสร้างอื่นๆยังคงเดิมเหมือนในแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลในหัวข้อ 4.3 กลายเป็ นแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
ในแบบจาลองนีบ้ ริเวณของจานรวมมวลที่สามารถปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงได้จะถูก
จากัด ตามทฤษฎี จานรวมมวลแบบวัตถุดาหลากหลายสี จ ากความสัม พันธ์ระหว่างอุณ หภูมิ ท่ี
เปลี่ ย นแปลงไปตามแนวรัศ มี ข องจานรวมมวล คื อ 𝑇 ∝ 𝑅−𝑝 ซึ่ ง ถ้า สถานะการรวมมวลของ
แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์มีอตั ราการรวมมวลไม่เกินขีดจากัดของเอดดิงตันจะมีค่า 𝑝 ≈ 0.75 แต่
ถ้าสถานะการรวมมวลของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์มีอตั ราการรวมมวลเกินขีดจากัดของเอดดิง
ตัน จานรวมมวลของแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์จะมีความหนาเพิ่มมากขึน้ กลายเป็ นจานรวมมวล
ที่ มี ลั ก ษณ ะสมส่ ว น 𝑝 ≈ 0.5 (Watarai, Mizuno, & Mineshige, 2001) จากสมมติ ฐ านของ
แบบจาลองในงานวิจยั นีแ้ หล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดอยู่ในสถานะการรวมมวล
ที่เกินขีดจากัดของเอดดิงตัน สาหรับหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ ดังนั้นเราจะกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิท่เี ปลี่ยนแปลงไปตามแนวรัศมีของจานรวมมวล คือ 𝑇 ∝ 𝑅−0.5 และ
จากการกาหนดเงื่อนไขของโฟตอนพลังงานต่าและพลังงานสูงในงานวิจยั นีค้ ือ 0.3 – 1.0 keV และ
1.0 – 7.0 keV ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่าโฟตอนพลังงานสูงควรจะมี พลังงานไม่ต่ากว่า 1.0 keV
ดังนัน้ จะสามารถคานวณขอบเขตความเป็ นไปได้ของจานรวมมวลที่สามารถปลดปล่อยโฟตอน
พลังงานสูงออกมาได้จาก 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐 จนถึง 𝑅1𝑘𝑒𝑉 ดังสมการ
𝑇𝑑𝑖𝑠𝑐 2
𝑅1𝑘𝑒𝑉 = [
] × 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐
𝑇1𝑘𝑒𝑉
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โดยที่ 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑐 คืออุณหภูมิบริเวณวงโคจรสุดท้ายของจานรวมมวลที่สสารจะสามารถโคจร
รอบหลุมดาได้ ซึ่งจากงานวิจยั ของ M. J. Middleton et al. (2011) ได้ศึกษาและอธิบายสเปกตรัม
ด้ว ยแบบจ าลองของแหล่ ง ก าเนิ ด รัง สี เอกซ์ท่ี มี ก าลั ง ส่ อ งสว่ า งยิ่ ง ยวด NGC5408 X-1 ด้ว ย
แบบจาลอง 2 องค์ประกอบ พวกเขาได้พบจุดพลิกกลับของเส้นสเปกตรัม (turn over) ที่ประมาณ
4.0 keV ดั ง ภาพประกอบ 27 แต่ J. C. Gladstone, Roberts, & Done, 2009 ได้ ร ายงานค่ า
พลังงาน ณ จุดพลิกกลับของสเปกตรัม NGC5408 X-1 (จากแบบจาลอง broken power-law ที่
อธิ บายสเปกตรัม ในช่ วงพลังงานสูง) ประมาณ 7.1 keV อย่างไรก็ตามก็ต้องคานึง ถึง spectral
hardening factor (𝑓𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 ) หรือ ค่ าสัด ส่วนอุณ หภู มิ ข องสี ต่ อ อุณ หภู มิ ยัง ผล (ratio of the color
temperature to the effective temperature: 𝑓𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 = 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟⁄𝑇𝑒𝑓𝑓) (Shimura & Takahara,
1995) ซึ่ง โดยปกติ แ ล้ว ในหลายๆงานวิ จัย มัก จะเลื อ ก 𝑓𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 = 1.7 (Makishima et al., 2000;
Shimura & Takahara, 1995) ซึ่งจะได้ 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑐 = 7.1⁄1.7 ~4 keV ดังนั้นขอบเขตการปลดปล่อยโฟ
ตอนพลังงานสูงสาหรับแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของ
จานรวมมวล จะอยู่ในช่วง 1.23rg ถึง 19.68rg หรืออยู่ในช่วง 𝑅𝛾 ดังภาพประกอบ 52
จากผลการ fit กับสเปกตรัมความหน่วงของเวลาในแต่ละกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์
แสดงในตาราง 7 และลักษณะสเปกตรัมรวมไปถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาแสดงดัง ภาพประกอบ 59 และ 60 ตามลาดับ จากภาพจะเห็นว่าแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลเพียงองค์ประกอบเดียว
ไม่สามารถอธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าบวกได้เช่นเดียวกันกับแบบจาลองความหน่วงของ
เวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล ดังนัน้ เราจึงได้เพิ่มองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์
เข้าไปช่ วยอธิบายองค์ป ระกอบที่เป็ นค่าบวกของความหน่วงของเวลาในแต่ละกลุ่ม ข้อมูลการ
สัง เกตการณ์ ซึ่ ง จะได้ผ ลการ fit แสดงดั ง ตาราง 8 สเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาที่ ไ ด้จ าก
แบบจาลองแสดงดังภาพประกอบ 61 และความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองแสดงดัง
ภาพประกอบ 62 จะเห็นว่าสเปกตรัม ความหน่วงของเวลาที่อธิบายด้วยแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลเพียงองค์ประกอบเดียวหรืออธิ บาย
ร่วมกับองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์ ให้ผลการ fit ที่ไม่ต่างกันเลยทางสถิติ สังเกตได้จากค่า 𝜒2 ที่
ได้จากการ fit มีค่าเกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านัน้ แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟ
ตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล ยังไม่สามารถที่จะอธิบายความหน่วงของเวลาใน
แต่ละกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดีกว่าแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุก
จุดบนจานรวมมวล ทั้งๆที่เป็ นแบบจาลองที่ น่าจะมี ความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีมากกว่าและ
𝐻
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น่าจะอธิบายความหน่วงของเวลาของกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ได้ดี กว่า ซึ่งเราจะอภิปรายถึง
ประเด็นนีร้ วมถึงการตีความตัวแปรที่เหมาะสมต่างๆที่ได้ในแต่ละแบบจาลอง เพื่อที่จะตอบปั ญหา
เกี่ยวกับโครงสร้างของจานรวมมวลและขนาดมวลของหลุมดาที่ให้พลังงานแก่ แหล่งกาเนิดรังสี
เอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 ในบทที่ 5 ต่อไป

1000.00∗
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−0.86
33.54+1.40
−1.41

< 1.17
3363.72+49.16
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หมายเหตุ: * ผลการ fit ไม่สามารถหาช่วงความคาดเคลื่อนที่เหมาะสมของตัวแปรได้
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< 1.96
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ตาราง 8 แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
และพาวเวอร์ลอว์

> 593.67

502.29+73.99
−8.25

327.58+118.31
−175.18

45.03+3.09
−3.02

3622.77+296.73
−139.53

All observation𝑠

𝐻𝑤 [𝑟𝑔 ]

𝛼𝑤

𝑅𝑤 × 103 [𝑟𝑔 ]

Spectral bin

ตาราง 7 แสดงผลค่าตัวแปรที่เหมาะสม ที่ได้จากการศึกษาด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
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ภาพประกอบ 59 ผลการ fitting ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล

ภาพประกอบ 60 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
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ภาพประกอบ 61 ผลการ fitting ในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ของแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลและพาวเวอร์ลอว์

ภาพประกอบ 62 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับแบบจาลองในแต่ละกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์
ของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลและพาว
เวอร์ลอว์

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี ้ เราได้ศึกษาโครงสร้างของจานรวมมวลที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาใน
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 ด้วยแบบจาลองความหน่วงของ
เวลาที่เราได้สร้างและพัฒนาขึน้ ซึ่งแบบจาลองนีจ้ ะถูกนาไป fit กับกลุม่ ข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ีมี
S/N ดี นั่นคือความหน่วงของเวลาที่รวมกันของทุกข้อมูลการสังเกตการณ์ท่ใี ช้ในงานวิจยั นี ้ หรือ All
observations ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เรายั ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของสเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการรวมมวล โดยเราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ออกเป็ นอีก 3
กลุ่ม ย่ อยตามอัต ราการตรวจจับ จ านวนโฟตอนต่ อหนึ่ ง หน่ วยเวลาที่ ต กลงบนกล้อ ง EPIC-pn
ในช่วงพลังงาน 0.3 − 1.0 keV ได้แก่ Low count rate (ที่มีอตั ราการตรวจจับจานวนโฟตอนต่อหนึ่ง
หน่วยเวลาน้อยกว่า 0.9 cnt s−1), Medium count rate (ที่มีอัตราการตรวจจับจานวนโฟตอนต่อ
หนึ่ ง หน่ ว ยเวลาอยู่ ร ะหว่ า ง 0.9 − 1.0 cnt s−1) และ High count rate (ที่ มี อั ต ราการตรวจจั บ
จานวนโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยเวลามากกว่า 1.0 cnt s−1)
แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่เราสร้างขึน้ มาในงานวิจัยนี ม้ ีจุดประสงค์เพื่ออธิบาย
ความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบ ซึ่งมีทงั้ หมด 3 แบบจาลองโดยแต่ละแบบจาลองถูกสร้างขึน้ มา
บนพืน้ ฐานของอัตราการรวมมวลที่เกิดขีดจากัดของเอดดิงตันที่มีองค์ประกอบของเอาท์โฟลว์อิง วินด์ ซึ่งแต่ละแบบจาลองมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันโดยย่อ ดังนี ้
1) แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด คือ
แบบจาลองเริ่มต้นที่เราสร้างขึน้ มา โดยสมมติให้โฟตอนพลังงานสูงถูกปลดปล่อย
ออกมาจากจุดด้านในสุดของจานรวมมวลเพียงจุดเดียว
2) แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล เป็ น
แบบจาลองที่แก้ไขพืน้ ที่ของการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงให้ออกมาจากทุกจุด
บนจานรวมมวล
3) แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล
คือแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่คล้ายกับแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟ
ตอนก าเนิ ด จากทุ ก จุ ด บนจานรวมมวล แต่ ถู ก ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขพื ้ น ที่ ข องการ
ปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง ให้สอดคล้องกับพืน้ ที่ท่ีสามารถปลดปล่อ ยโฟตอน
พลังงานสูงออกมา
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5.1 อภิปรายผลการวิจัย
ในบทที่ 4 เราได้ก ล่า วถึ ง ผลที่ ได้จ ากการ fit แต่ ล ะกลุ่ม ข้อ มูล การสัง เกตการณ์ ด้ว ย
แบบจาลองความหน่วงของเวลาทัง้ 3 แบบจาลองโดยใช้โปรแกรม XSPEC ดังนัน้ ในหัวข้อนีเ้ ราจะ
วิเคราะห์ผลที่ได้ในแต่ละแบบจาลอง โดยเริ่มจากแบบจาลองที่มี ความเรียบง่ายไปสู่แบบจาลองที่
มีความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีและให้ผลการ fit ที่ดีมากขึน้
แบบจาลองแรก คือแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวล
ด้านในสุด โดยแบบจ าลองนี ้จ ะมี เพี ย งตัวแปร 𝑅𝑤 เท่ านั้น ที่ เป็ น ตัวแปรอิ ส ระแต่ จ ะอยู่ภ ายใต้
สมมติฐานความเป็ นไปได้ของมวลหลุมดา 3 ประเภท ได้แก่ หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาว
ฤกษ์ (10M⊙), หลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ มวลมาก (100M⊙) และหลุมดามวลปาน
กลาง (1000M⊙) จากผลการ fit ที่แสดงดังตาราง 3 จะเห็นว่าผลที่ได้ในเชิงสถิติไม่แตกต่างกันใน
แต่ ล ะขนาดมวลของหลุ ม ด า โดยกลุ่ ม ข้ อ มู ล All observations จะได้ ผ ลการ fit ที่ ดี (𝜒2/
𝑑. 𝑜. 𝑓~7.0/8 ในทุก ขนาดมวลของหลุม ดา) และส าหรับ กลุ่ม ข้อมูล การสัง เกตการณ์ ท่ี แ บ่ ง ตาม
อัตราการรวมมวลจะมีค่า 𝜒2/𝑑. 𝑜. 𝑓~8.7/8, 𝜒2/𝑑. 𝑜. 𝑓~11.2/8, 𝜒2/𝑑. 𝑜. 𝑓~20.0/8 สาหรับกลุ่ม
ข้อ มู ล Low, Medium และ High count rate ตามล าดับ โดยหากพิ จ ารณาภาพประกอบ 50
ชี ้ให้เห็ น ว่ า แบบจ าลองจะสามารถอธิ บ ายข้อ มู ล ความหน่ ว งของเวลาได้ดี เฉพาะข้อ มู ล ที่ มี
ความหน่วงของเวลาที่ มี ค่าเป็ นลบมี ค่ าน้อย ดัง เช่ น ในกลุ่ม ข้อมูล All observations และ Low
count rate ในขณะที่กลุ่มข้อมูลที่เหลือจะมีความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบมีค่ามากจึงมีค่า 𝜒2
ที่สงู ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากแบบจาลองที่ยงั ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพได้ดีนกั
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ขนาดมวลของหลุมดาที่ดีท่ีสดุ จากการ
fit ได้ แต่งานวิจัยของ De Marco et al. (2013) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่าแหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 น่าจะ
ถูกให้พ ลังงานโดยหลุม ดามวลปานกลาง เนื่องจากพวกเขาพบองค์ประกอบของความถี่ QPO
ประเภท C ที่เป็ นองค์ประกอบที่มกั พบในแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ท่ีมีอตั ราการรวมมวลไม่เกิ น
ขีดจากัดของเอดดิงตัน มีความสัมพันธ์กับความหน่วงของเวลาที่เป็ นลบ อย่างไรก็ตามงานวิจัย
ของ Hernández-García et al. (2015) ได้ก ล่ า วว่ า ช่ ว งความถี่ QPO ที่ พ บนั้ น มี ฐ านของช่ ว ง
ความถี่ท่กี ว้างอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งไม่น่าจะใช่ลกั ษณะของ QPO ประเภท C อีกทัง้ ถ้าแหล่งกาเนิด
เกิดจากสถานะการรวมมวลแบบทั่วๆไป เราควรที่จะต้องเห็นองค์ประกอบความผันแปรที่เพิ่ ม
ขึน้ มาในช่วงพลังงานต่าของอัตราส่วนระหว่างรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองกับค่าเฉลี่ยของสเปกตรัม
(soft excess) เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่เกิดจากการสะท้อนกับจานรวมมวล แต่พวกเขาไม่พบ
องค์ป ระกอบของ soft excess ดัง กล่าว จึ ง ชีใ้ ห้เห็ น ว่าความหน่ วงของเวลาที่ มี ค่าเป็ น ลบของ
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แหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ไม่ได้เกิดจากกระบวนการดังเช่น แหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์แบบ
ทั่วๆไป แต่น่าจะเกิดจากโฟตอนพลังงานสูงไปสะท้อนกับกลุ่มก้อนของเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ท่ีอยู่ใน
สถานะที่มีอัตราการรวมมวลสูงเกินขีดจากัดของเอดดิงตัน ยิ่งไปกว่า นัน้ ในงานวิจยั ของ Pinto et
al. (2016) พวกเขาได้คน้ พบเอาท์โฟลว์อิงวินด์จากการสังเกตการณ์ท่ีได้จากเส้นการแผ่รงั สี ซ่งึ ถือ
เป็ นการค้นพบที่สาคัญ อย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของจานรวมมวลที่เราใช้สร้างแบบจาลอง
ความหน่ ว งของเวลาส าหรับ ทุ ก แบบจ าลองจะมี อ งค์ป ระกอบของเอาท์โฟลว์อิ ง วิ น ด์ท่ี เป็ น
องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ ท าให้เกิ ดกระบวนการสะท้อ นของรัง สีเอกซ์ ดังนั้น หลัก ฐานที่ พ บเอาท์
โฟลว์อิงวินด์นี ถ้ ือเป็ นการยืนยันการมีอยู่จริงของเอาท์โฟลว์อิงวินด์และยังยืนยันข้อสมมติฐาน
โครงสร้างของแบบจาลองของเราอีกด้วย
นอกจากนีแ้ ม้ว่าผลที่ได้จากการ fit ไม่สามารถที่จะทาให้เรามองข้ามความน่าจะเป็ นที่
แหล่งกาเนิด NCG5408 X-1 จะเป็ นหลุมดามวลปานกลาง อย่างไรก็ตามกาลังส่องสว่างในย่าน
รังสีเอกซ์ของแหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ที่มี 𝐿𝑥 ~1040erg s−1 มีเพียง 10% ของอัตราการรวม
มวลของเอดดิงตันสาหรับ หลุมดามวลปานกลาง (1000M⊙) โดยกาลังส่องสว่างที่เกินอัตราการ
รวมมวลของเอดดิงตันมาเพียงเท่านี ้ไม่น่าจะทาให้เกิดแรงดันโฟตอนที่ผลักดันเอาท์โฟลว์อิงวินด์
ออกมาอย่างรุ นแรง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราพิ จ ารณาค่ าของระยะเริ่ม ต้น ของการปลดปล่ อยเอาท์
โฟลว์อิงวินด์ 𝑅𝑤 ดังตาราง 3 จะพบว่าแนวโน้มของค่า 𝑅𝑤 มีค่าเพิ่มมากขึน้ เมื่ออัตราการรวมมวลมี
ค่าเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการรวมมวลในสถานะที่มีอตั ราการรวมมวลเกินขีดจากัด
ของเอดดิ ง ตั น ในงานวิ จั ย ของ Poutanen et al. (2007) ซึ่ ง ท าให้ เ ราสามารถที่ จ ะตี ค วาม
NGC5408 X-1 ในบริบทของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์มี อัตราการรวมมวลที่เกินขีดจากัดของเอดดิง
ตัน อีกทัง้ ในงานวิจยั ของ Sutton et al. (2014) ยังชีใ้ ห้เห็นว่าโฟตอนพลังงานสูงจากจานรวมมวล
จะต้องใช้ระยะประมาณ 106rgในการเกิดอันตรกิริยากับเอาท์โฟลว์อิงวินด์ นอกจากนี ้ งานวิจัย
ของ De Marco et al. (2013) ยังได้เสนอว่าถ้าหาก NGC5408 X-1 ถูกให้พลังงานโดยหลุมดาที่มี
มวลอยู่ ในช่ ว ง 10 − 100M⊙ ควรจะต้อ งเกิ ด การสะท้อ นที่ ร ะยะ ≳ 103rg ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า 𝑅𝑤 ใน
งานวิจัยของเราสอดคล้องกันกับ 2 งานวิจัยดังที่กล่าวไป นั่นคือ 𝑅𝑤 ~105rg สาหรับหลุมดาที่เกิด
จากการตายของดาวฤกษ์
อย่างไรก็ตาม Pinto et al. (2016) ได้ทาการศึกษาตาแหน่งของเอาท์โฟลว์อิงวินด์จาก
การสัง เกตการณ์พ บว่าอยู่ท่ี ระยะ 𝑅𝑤 ~25rg ซึ่ง จะเห็ น ว่าขนาดของ 𝑅𝑤 ที่ ได้จ ากงานวิจัยของ
Pinto et al. (2016) มีค่าที่แตกต่างกับงานวิจัยของเราอย่างชัดเจน แต่ ถา้ หากเราเชื่อผลงานวิจัย
ของ Pinto et al. (2016) อาจจะเป็ นไปได้ว่าในความเป็ นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของเอาท์โฟลว์อิงวินด์
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อาจอยู่ท่ี 𝑅𝑤 ~25rg แต่ระยะทางของการสะท้อนที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบจะ
อยู่ในระยะทางประมาณ 105rg แสดงให้เห็นว่าโฟตอนเกิดการสะท้อนที่ระยะไกล ดังนั้นเราจะ
ปรับ ปรุ ง แบบแบบจ าลองให้มี ค วามซับ ซ้อ นมากยิ่ ง ขึ น้ เพราะถ้า หากเราพิ จ ารณาสเปกตรัม
ความหน่วงของเวลาที่เกิดความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวกแบบจาลองความหน่วงของเวลาไม่
สามารถที่จะอธิบายองค์ประกอบดังกล่าวได้ เราจึงได้เพิ่มองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์ท่ีอยู่บน
ข้อสมมติฐานถึงปรากฏการณ์ใดก็ตามที่ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาที่ มีค่าเป็ นบวก เช่น ความ
ผันแปรของโฟตอนจากด้านนอกของจานรวมมวล เคลื่อนที่เข้าไปยังจุดศูนย์กลางของแหล่งกาเนิด
ทาให้โฟตอนมีพลังงานสูงขึน้ เกิดเป็ นความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวก (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.7)
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มองค์ประกอบดังกล่าวไม่ช่วยให้แบบจาลองอธิบายข้อมูลได้ดีขนึ ้ โดย
พบว่าผลการ fit ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนัยสาคัญทางสถิติ
จากแบบจาลองก่อนหน้าจะเห็นว่าผลที่ได้จากการ fit ยังไม่ดีมากพออย่างมีนัยสาคัญ
เราจึงได้พฒ
ั นาและปรับปรุงแบบจาลองให้มีความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีมากยิ่งขึน้ เนื่องจากใน
ความเป็ นจริงแล้วโฟตอนพลังงานสูงไม่น่าจะเกิดจากเพียงจุดเดียวที่ดา้ นในสุดของจานรวมมวล
โดยแบบจาลองที่เราพัฒ นาเพิ่ม ขึน้ มาจะมี 2 แบบจาลองซึ่งจะมี โครงสร้างของจานรวมมวลที่
เหมือนกับแบบจาลองก่อนหน้า ได้แก่ แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุด
บนจานรวมมวลและแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจาน
รวมมวล โดยทัง้ 2 แบบจาลองดังกล่าวจะแตกต่างกันในบริเวณที่มีการปลดปล่อยโฟตอนพลังงาน
สูง และแต่ละแบบจาลองจะมีตวั แปรอิสระที่มีผลต่อความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบเพิ่มมากขึน้
ได้แก่ 𝑅𝑤 , 𝐻𝑤 , 𝛼𝑤 และ 𝑀𝐵𝐻
แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวล คือ
แบบจาลองที่เราสร้างขึน้ มาให้มี ความสมเหตุสมผลทางทฤษฎี ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 2.1.1 ที่
อธิบายว่ากระบวนการแผ่ รงั สี ของจานรวมมวลจะคล้ายกับการปลดปล่อยรังสีของวัตถุดาและ
อุณ หภูมิ ในแต่ ล ะส่วนของจานรวมมวลในแนวรัศ มี จ ะมี อุณ หภูมิ ท่ี แ ตกต่ างกัน ซึ่ง เป็ น ไปตาม
ความสัมพันธ์ 𝑇(𝑅) ∝ 𝑅−1/2 เมื่อแหล่งกาเนิดอยู่ในสถานะที่มีอตั ราการรวมมวลเกิ นขีดจากัดของ
เอดดิงตัน จากความสัมพันธ์ในข้างต้นเราสามารถคานวณหาขอบเขตของจานรวมมวลที่สามารถ
ปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูงออกมาได้ดังที่กล่าวในบทที่ 4 โดยผลการ fit ที่ได้จะถูกแสดงใน
ตาราง 7 ซึ่งจะเห็นว่าแบบจาลองนีอ้ ธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าลบได้ค่อนข้างแย่ลงอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อเที ย บกับ แบบจ าลองก่อ นหน้า กล่าวคือ ในแบบจาลองก่อนหน้าในทุก
สมมติฐานขนาดมวลของหลุมดา สาหรับกลุ่มข้อมูล All observations มีค่า 𝜒 2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ประมาณ
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7.0⁄8 ในขณะที่ แ บบจ าลองนี ้ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ ้น เป็ น 20.75⁄6,

กลุ่ ม ข้อ มู ล Low count rate มี ค่ า
𝜒 2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ประมาณ 8.7⁄8 ในขณะที่แบบจาลองนีม
้ ีค่าเพิ่มขึน้ เป็ น 12.50⁄6, กลุ่มข้อมูล Medium
count rate มี ค่ า 𝜒 2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ประมาณ 11.2⁄8 แต่ ใ นแบบจ าลองนี ้ค่ า 𝜒2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 เพิ่ ม ขึ ้น เป็ น
72.30⁄6 และกลุ่มข้อมูล High count rate มีค่า 𝜒 2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ประมาณ 20.0⁄8 แต่ในแบบจาลองนี ้
ค่ า 𝜒2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 เท่ า กั บ 12.95⁄6 ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า มี เ พี ย งกลุ่ ม ข้ อ มู ล High count rate เท่ า นั้ น ที่
แบบจ าลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลสามารถ
อธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาได้ดีขึน้ เนื่องจากถ้าพิจารณาภาพประกอบ 59 และ 60 จะ
เห็นว่าแบบจาลองนีส้ ามารถอธิบายข้อมูลความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบได้ดีกว่าแบบจาลอง
ความหน่วงของเวลาที่โฟตอนก าเนิ ดจากจานรวมมวลด้านในสุด ในช่ วงความถี่ ต่ าสุด อย่างมี
นัยสาคัญ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะเพิ่มองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์เข้าไปในแบบจาลองเพื่อ
ช่วยอธิบายองค์ประกอบของความหน่วงของเวลาที่มี ค่าบวก แต่ผลการ fit ที่ได้แสดงค่าดัชนีพาว
เวอร์ล อว์ Γ~1.0 ในทุกกลุ่ม ข้อมูล หมายความว่าพาวเวอร์ลอว์เป็ น เพี ยงเส้น ตรงใน logarithm
scale ที่ไม่มีความชัน ซึ่งไม่ได้ช่วยอธิบายองค์ประกอบความหน่วงของเวลาที่มี ค่าเป็ นบวกเลย
ยกเว้นในกลุ่มข้อมูล Low count rate ที่ ได้ Γ~7.06 แต่ค่า 𝑛𝑜𝑟𝑚 ขององค์ประกอบพาวเวอร์ลอว์
อยู่ในระดับที่ต่ามาก ~10−12 ชีใ้ ห้เห็นว่าองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์ก็ไม่ได้มีนยั สาคัญ ในการ
ช่ ว ยอธิ บ ายความหน่ ว งของเวลาที่ มี ค่ า เป็ น บวก อี ก ทั้ง ถ้า พิ จ ารณาค่ า 𝜒2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ก็ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงนัยสาคัญ ทางสถิติ เมื่อเทียบกับ แบบจาลองที่ ไม่ มีองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแบบจาลองนี ้จะไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาได้ดีพอ
อย่างมีนยั สาคัญ แต่ตวั แปร 𝑀𝐵𝐻 ที่เป็ นตัวแปรอิสระทาให้เราสามารถจากัดขอบเขตมวลของหลุม
ดาที่ได้ เมื่อเทียบกับแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุดที่
ไม่สามารถจากัดขอบเขตมวลของหลุมดาได้เลย ซึ่งถ้าพิจารณาในกลุ่มข้อมูล All observations
พบว่ า MBH ~917.78M⊙ ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งมวลของหลุ ม ด ามวลปานกลาง อย่ า งไรก็ ต ามถ้า เรา
พิจารณากลุ่มข้อมูลย่อยที่ถูกแยกออกเป็ นแต่ละอัตราการรวมมวลของ Low, Medium และ High
count rate จะพบว่า MBH~96.16M⊙ ซึ่งอยู่ในช่วงมวลของหลุมดาที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์
มวลมาก ผลดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มข้อมูลของ All observations ที่มี S/N ที่ดี ได้ขนาดมวลของ
หลุม ด าที่ มี ขนาดใหญ่ กว่ากลุ่ม ข้อมูลที่ แบ่งตามอัต รารวมมวลอย่างมากอย่างมี นัยส าคัญ ซึ่ง
ลั ก ษณะเช่ น นี ้อ าจจะตี ค วามได้ ว่ า เนื่ อ งกลุ่ ม ข้อ มู ล ของ All observations เป็ นกลุ่ ม ข้อ มู ล
ความหน่วงของเวลาที่เฉลี่ยลักษณะสเปกตรัมความหน่วงของเวลาของทัง้ 3 กลุ่มข้อมูลที่แบ่งตาม
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อัตราการรวมมวล จึงอาจจะทาให้เกิดการบิดเบือนลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างของระบบ
การรวมมวลที่ระดับการรวมมวลต่างกัน ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบเปลี่ยนไป
อย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ได้ขนาดมวลของหลุมดาที่ให้พลังงานแก่ NGC5408 X-1 มีขนาดใหญ่กว่า
กลุม่ ข้อมูลที่แบ่งตามอัตราการรวมมวล
นอกจากนี ้ สาเหตุท่ีแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านใน
ของจานรวมมวลอธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาได้ไม่ดีพออาจเกิดเนื่องจากการกาหนด
spectral hardening factor (𝑓𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 ) เนื่องจากค่าที่เราใช้ในงานวิจัยนีเ้ ลือกมาจากค่าพืน้ ฐานที่
มักจะใช้กนั สาหรับการศึกษาแหล่งกาเนิดดาวคู่รงั สีเอกซ์ ( 𝑓 = 1.7) แต่จากหลายๆงานวิจัยเสนอ
ว่า spectral hardening factor สามารถมี ค่ าที่ เป็ น ไปได้อ ยู่ในช่ วง 𝑓 = 1.4 − 2 (อ่า นเพิ่ ม เติ ม
Davis and El-Abd (2019)) แสดงให้เห็นว่า spectral hardening factor ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีค่า
เท่ากับ 1.7 ถ้าหากค่า 𝑓 < 1.7 จะทาให้ขอบเขตพืน้ ที่ของแหล่งกาเนิดโฟตอนพลังงานสูงมีพืน้ ที่
เพิ่มมากยิ่งขึน้ ซึ่งลักษณะเช่นนีจ้ ะสอดคล้องกับแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิด
จากทุกจุดบนจานรวมมวล ดังที่จะกล่าวต่อไป
สุดท้ายคือแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล
โดยบริเวณการปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง จะปลดปล่อยออกมาตัง้ แต่บริเวณจานรวมมวลด้าน
ในสุดจนกระทั่ง ถึงจุดที่เริ่มมีการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์ ซึ่งผลที่ได้จากการ fit ไม่ มีความ
แตกต่างอย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ เมื่ อเที ย บกับ 2 แบบจาลองก่อนหน้าหากพิ จ ารณาจากค่ า
𝜒 2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ในตาราง 4 เท่ า กับ 13.52⁄6, 10.44⁄6, 23.36⁄6 และ 5.16⁄6 ส าหรับ กลุ่ ม ข้อ มู ล All
observations, Low, Medium และ High count rate ตามลาดับ แม้กระทัง้ ขนาดมวลที่ได้จากการ
fit ก็อ ยู่ในระดับ ที่ ใกล้เคี ย งกัน คื อ MBH~958.24M⊙ ส าหรับ กลุ่ม ข้อ มูล All observations และ
MBH ~89.83M⊙ ส าหรับ กลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ แ บ่ ง ตามอั ต ราการรวมมวล อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ ปรับ ปรุ ง
แบบจาลองโดยการอธิบายร่วมกันระหว่างองค์ประกอบของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟ
ตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวลที่อธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบกับ องค์ประกอบ
ของแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ท่ีอธิบายความหน่วงของเวลาที่มี ค่าเป็ นบวก ผลการ fit แสดงดัง
ตาราง 5 ซึ่ง มี ค่ าที่ ดี กว่ าอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า 𝜒2⁄𝑑. 𝑜. 𝑓 ซึ่ง มี ค่ าเท่ า กับ
1.14⁄4, 4.46⁄4, 5.63⁄4 และ 6.62⁄4 ส าหรับ กลุ่ม ข้อ มูล All observations, Low, Medium และ
High count rate ตามลาดับ จากภาพประกอบ 55 จะเห็นว่าสเปกตรัม ความหน่วงของเวลาถูก
อธิบายด้วยแบบจาลอง 2 องค์ประกอบ นั่นคือ องค์ประกอบของความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ น
บวกจะถูกอธิบายด้วยแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ท่ีมีค่าดัชนีพาวเวอร์ลอว์ Γ ≈ 1.28, Γ ≈ 2.48, Γ <
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1.32 และ Γ < 3.92 ส าหรับ กลุ่ม ข้อ มูล

All observations, Low count rate, Medium count rate
และ High count rate ตามล าดับ โดยดัช นี พ าวเวอร์ล อว์ทั้ง หมดในแต่ ล ะกลุ่ม ข้อ มู ล จะมี ค่ า
มากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์อธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวก
สูงสุดที่ตาแหน่งความถี่ต่ าที่สุด (หรือ เปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็ น เส้นตรงใน logarithm scale ที่มี
ความชันเป็ นลบ) ในขณะที่ องค์ประกอบของความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบสามารถอธิบาย
ด้วยแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากทุกจุดบนจานรวมมวล โดยมีค่าตัวแปรที่
มีผลกระทบต่อแอมพลิจูดที่เป็ นลบของความหน่วงของเวลา ได้แก่ 𝑅𝑤 , 𝐻𝑤 , 𝛼𝑤 และ 𝑀𝐵𝐻 สาหรับ
ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล All observations จ ะ มี ค่ า 𝑅𝑤 ~ 5.0 × 106rg, 𝐻𝑤 ~ 1 × 104rg, 𝛼𝑤 ~45.30° แ ล ะ
𝑀𝐵𝐻 ~108.33M⊙ ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ขนาดมวลของหลุ ม ด ามี ค่ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เที ย บกั บ
แบบจาลองก่อนหน้า ชีใ้ ห้เห็นว่าองค์ประกอบของพาวเวอร์ลอว์มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญกับ
การอธิบายโครงสร้างของการรวมมวลของระบบ สาหรับข้อมูลที่แบ่งกลุ่มตามอัตราการรวมมวล
เราตัง้ สมมติฐานว่าขนาดมวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงานแก่ระบบควรจะมีขนาดคงที่ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ เราจึงกาหนดให้ขนาดมวลของหลุมดาทัง้ 3 กลุ่มข้อมูลที่แบ่ง
ตามอัตราการรวมมวลมีขนาดเท่ากัน ในระหว่างการ fit และผลที่ได้จากการ fit ได้ 𝑀𝐵𝐻 ~84M⊙
ชีใ้ ห้เห็นว่าขนาดมวลของหลุมดาที่ให้พลังงานแก่ NGC5408 X-1 คือหลุมดาที่เกิดจากการตาย
ของดาวฤกษ์มวลมาก ที่อยู่ในสถานะการรวมมวลที่เกิ นขีดจากัดของเอดดิงตันซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Hernández-García et al. (2015) รวมทัง้ สอดคล้องกับ 𝑀𝐵𝐻 ที่ได้จากการ fit ของ All
observations นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาเกี่ยวกับการคานวณค่าความเป็ นโลหะของ NGC5408 ซึ่ง
พบว่ามีสภาวะความเป็ นโลหะต่ า (Mendes de Oliveira et al., 2006) จึงมี ความเป็ นไปได้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดหลุมดามวลมากที่เกิดจากการตายของดาวฤกษ์ภายใน NGC5408
อย่างไรก็ตามสาหรับค่าตัวแปรของ 𝑅𝑤 , 𝐻𝑤 และ 𝛼𝑤 ถึงแม้เราจะได้ค่าจากการ fit แต่เรา
ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ผลได้สาหรับกลุ่มข้อมูลที่แบ่งตามอัตราการรวมมวลนี ้ เนื่องจากเราไม่
สามารถหาความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรเมื่ อ อัต ราการรวมมวลเปลี่ ย นไปแปลงไป ดัง นั้น เราจึ ง
ก าหนดค่ า 𝛼𝑤 = 45° ซึ่ง ผลที่ ได้แ สดงดัง ตาราง 6 และภาพประกอบ 57 จะเห็ น ว่ า ผลที่ ไ ด้ไ ม่
สามารถที่จะหาความแนวโน้ม ของ 𝑅𝑤 และ 𝐻𝑤 ได้เช่นเดิม และผลการ fit ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หากเราพิจารณาไปที่ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ท่ีแบ่งตามอัตราการรวม
มวล จะเห็นว่าข้อมูล ณ ตาแหน่งความถี่ต่ามีช่วงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่สูง ชีใ้ ห้เห็นว่า
กลุ่มข้อมูลยังมี S/N ที่ยังไม่ ดีพ อ อีกทั้งค่าช่วงของการนิยามเงื่อนไขในการแบ่งกลุ่มข้อมูลตาม
อัตราการรวมมวลอาจจะยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงอาจเป็ นสาเหตุท่ี
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แบบจาลองความหน่วงของเวลานีไ้ ม่สามารถหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่าเมื่ออัตราการรวม
มวลเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรตามเราพบว่าค่าของ 𝑅𝑤 ~106rg ที่ได้จากแบบจาลองนี ย้ ังอยู่ในระดับเดียวกับ
งานวิจยั ของ Sutton et al. (2014) ที่เสนอเอาไว้ว่าโฟตอนพลังงานสูงน่าจะเกิดการสะท้อนที่ระยะ
ประมาณ 106rg แต่ Pinto et al. (2016) เสนอว่า 𝑅𝑤 อยู่ในระดับประมาณ 25rg จะเห็นว่าผลที่ได้
แตกต่างจากงานวิจัยของเราอย่างมาก ดังนัน้ จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นอาจจะชีใ้ ห้เห็น
ว่าความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบที่เกิดจากการสะท้อนของรังสีเอกซ์ตอ้ งการระยะทางในการ
ทาให้เกิดการสะท้อนที่ระยะ ~106rg ถึงแม้ระยะเริ่มต้นในการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์จะอยู่ท่ี
~25rg ก็ ต ามหากอ้า งอิ ง งานของ Pinto et al. (2016) ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย ในอนาคตเราอาจจะ
ปรับปรุงโครงสร้างของแบบจาลองเพื่อให้มีความน่าจะเป็ นที่ ระยะเริ่มต้นในการปลดปล่อยเอาท์
โฟลว์อิงวินด์จะมีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pinto et al. (2016) และระยะทางของการสะท้อนที่
ทาให้เกิดความหน่วงของเวลาที่เหมาะสมอยู่ท่ีระยะ ~106rg นั่นคือสร้างสมมติฐานของจุดเริ่มต้น
ที่มีการปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวินด์อยู่ท่ี 𝑅𝑤 แต่เกิดการสะท้อนหลายครัง้ ภายในเอาท์โฟลว์อิง
วินด์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นกรวยแสงก่อนที่จะเดินทางไปหาผูส้ งั เกตการณ์ทาให้ระยะทางที่เกิดจากการ
สะท้อนมีคา่ มากประมาณ 106rg
5.2 สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวด NGC5408 X-1 ด้วย
แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่เราสร้างและพัฒนาขึน้ มา เราสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ในงานวิจยั นีจ้ ะเลือกใช้ขอ้ มูลการสังเกตการณ์ท่ีมีระยะเวลาการเปิ ดหน้ากล้องมากกว่า
100 ks ( จานวน 6 ข้อมูลการสังเกตการณ์) จากนัน
้ รวมกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ทงั้ หมดที่ใช้ใน
งานวิจัยนี ้ (All observations) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี S/N สูงในการวิเคราะห์ นอกจากนีแ้ บ่ง 3 กลุ่ม
ข้อมูลตามอัตราการรวมมวลตั้งแต่ Low, Medium และ High count rate เพื่อศึกษาดูพฤติกรรม
สเปกตรัมความหน่วงของเวลาเมื่ออัตราการรวมมวลเปลี่ยนแปลงไป โดยแบบจาลองความหน่วง
ของเวลาที่สร้างขึน้ มาในงานวิจัยนีส้ ร้างขึน้ มาจากโครงสร้างของจานรวมมวลที่มีอัตราการรวม
มวลเกินขีดจากัดของเอดอิงตัน มีทงั้ หมด 3 แบบจาลอง ได้แก่ แบบจาลองความหน่วงของเวลา
ที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด, แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจาก
ทุกจุดบนจานรวมมวล และแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านใน
ของจานรวมมวล ซึ่งแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิดจากจานรวมมวลด้านในสุด
ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ขนาดมวลของหลุมดาที่ให้พลังงานแก่แหล่งกาเนิด NGC5408 X-1 ได้
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อย่างชัดเจนเนื่องจากผลการ fit ในแต่ละสมมติฐานของขนาดมวลของหลุมดาไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่สามารถตีความได้ว่าถูกให้พลังงานจากหลุมดาที่เกิดจากการตาย
ของดาวฤกษ์ในช่วงของมวลขนาด 10 − 100M⊙ เนื่องจาก 𝑅𝑤 มีค่าเพิ่มมากขึน้ ตามอัตราการรวม
มวลที่สงู ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการรวมมวลในสถานะที่มีอตั ราการรวมมวลเกินขีดจากัดของ
เอดดิงตันในงานวิจัยของ Poutanen et al. (2007) ในส่วนของแบบจาลองความหน่วงของเวลา
ที่โฟตอนกาเนิดจากบริเวณด้านในของจานรวมมวลเป็ นแบบจาลองที่มีความสมเหตุสมผลทาง
ทฤษฎี แต่ ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายสเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาได้ดี พ ออาจจะเป็ นเพราะการ
ก าหนดค่ า spectral hardening factor ที่ ยั ง ไม่ เหมาะสม ซึ่ ง ค่ า ที่ อ าจจะเป็ นได้ คื อ 𝑓 < 1.7
นอกจากนีค้ ุณภาพของกลุ่มข้อมูลการสังเกตการณ์ก็ยังไม่ดีมากพอ อย่างไรก็ตามแบบจาลองที่
อธิบายสเปกตรัมความหน่วงของเวลาได้ดีท่ีสุด คือแบบจาลอง 2 องค์ประกอบที่อธิบายร่วมกัน
ระหว่างองค์ประกอบของแบบจาลองความหน่วงของเวลาที่โฟตอนกาเนิ ดจากทุกจุดบนจานรวม
มวลที่อธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบและองค์ประกอบของแบบจาลองพาวเวอร์ลอว์ท่ี
อธิบายความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นบวก จะได้ขนาดมวลของหลุมดาเป็ นหลุมดาที่เกิดจากการ
ตายของดาวฤกษ์มวลมาก (𝑀𝐵𝐻 ~100M⊙) แต่เนื่องจากข้อมูลมี S/N ที่ยังไม่สูงพออีกทั้งอาจจะ
เป็ นผลจากค่าของช่วงที่เราแบ่งเงื่อนไขของกลุ่มข้อมูลตามอัตราการรวมมวลที่ยังไม่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน จึ งท าให้เราไม่ ส ามารถหาความสัม พัน ธ์ของ 𝑅𝑤 หรือ 𝐻𝑤 เมื่ ออัต ราการรวมมวล
เปลี่ยนแปลงไป
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลงานที่ได้ในงานวิจัยนี ้ เราอาจแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยเพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากขึน้ ดังนี ้
1) จากผลการวิจยั ทัง้ หมดจะเห็นว่าข้อมูลความหน่วงของเวลาในแต่ละกลุ่มข้อมูลยังมี
S/N ที่ต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความถี่ ต่ า (ในสัดส่วนของเวลาที่รวดเร็ว) ซึ่ง
ในช่ วงดังกล่าวเป็ นช่ วงที่เกิดความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบ ที่ถูกอธิบายด้วย
แบบจาลองความหน่วงของเวลา ดังนัน้ หนึ่งในเหตุผลที่ทาให้แบบจาลองของเราไม่
สามารถอธิ บ ายสเปกตรัม ความหน่ ว งของเวลาได้ ดี พ อเนื่ อ งจากข้อ มู ล การ
สังเกตการณ์ยังมีคุณภาพไม่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับกลุ่มข้อมูลที่แบ่งตาม
อัตราการรวมมวล แต่กลุ่มข้อมูล All observations นัน้ มี S/N ที่สงู มากพอซึ่งจะเห็น
ว่ า ในกลุ่ ม ข้ อ มู ล ของ All observations ก็ จ ะเป็ นกลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ ถู ก อธิ บ ายด้ ว ย
แบบจาลองดีท่ีสุด อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (𝜒2~1.0) ดังนั้นเราจึงต้องการข้อมูล

111
การสัง เกตการณ์ ท่ี ดี ม ากยิ่ ง ขึ น้ ในแต่ ก ลุ่ม ข้อ มู ล ที่ แ บ่ ง ตามอัต ราการรวมมวล
เพื่อที่จะได้ผลการวิเคราะห์ท่ดี ียิ่งขึน้ ซึ่งเราคาดหวังระยะเวลาในการสังเกตการณ์ใน
แต่ ล ะก ลุ่ ม อั ต ราก ารรวม ม วล > 500 ks เนื่ อ งจาก อ้ า งอิ งจาก ข้ อ มู ล All
observations ในงานวิจยั นีท้ ่มี ีระยะเวลาในการสังเกตการณ์ทงั้ หมด 548 ks
2) แบบจาลองทัง้ 3 แบบจาลองความหน่วงของเวลาที่ใช้ในงานวิจยั นีม้ ีผลของค่าระยะ
เริ่ม ต้น ที่ เริ่ม มี ก ารปลดปล่อ ยเอาท์โฟลว์อิ ง วิน ด์ 𝑅𝑤 ~106rg ถึ ง แม้ว่าอยู่ในระดับ
เดียวกับ ระยะทางที่โฟตอนพลังงานสูงเกิ ดการสะท้อ นที่ ศึกษาโดย Sutton et al.
(2014) อย่ า งไรก็ ต ามตั ว แปรที่ เรานิ ย ามขึ ้น มานั้ น คื อ ระยะเริ่ม ต้น ที่ เริ่ ม มี ก าร
ปลดปล่อยเอาท์โฟลว์อิงวิน ด์ โดยในงานวิจัย ของ Pinto et al. (2016) ได้ทาการ
สังเกตการณ์และพบว่าระยะดังกล่าวน่าจะอยู่ท่ีประมาณ 𝑅𝑤 ≈ 25rg ดังนัน้ จากการ
วิเคราะห์ผลการวิจยั อาจจะเป็ นไปได้ว่าที่จริงแล้วระยะเริ่มต้นที่เริ่มมีการปลดปล่อย
เอาท์โฟลว์อิงวินด์ อยู่ท่ีประมาณ 𝑅𝑤 ≈ 25rg แต่เกิดการสะท้อนภายในเอาท์โฟลว์อิง
วินด์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นกรวยของแสงหลายครัง้ ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปหาผูส้ งั เกตการณ์
ทาให้ระยะทางที่ได้จ ากการสะท้อนมี ค่า ~106rg ดังนั้นถ้าเราพัฒ นาแบบจาลอง
ความหน่ วงของเวลาที่ เกิด จากการสะท้อ นหลายครัง้ ภายในกรวยแสงของเอาท์
โฟลว์อิงวินด์น่าจะช่วยปรับปรุงแบบจาลองในอนาคตได้
3) การศึกษาความหน่วงของเวลาในแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีมีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดที่
พบองค์ประกอบความหน่วงของเวลาที่มีค่าเป็ นลบตัง้ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั มีทงั้ หมด
3 แหล่งกาเนิด ได้แก่ NGC5408 X-1, NGC6946 X-1 และ NGC1313 X-1 ดังนัน้ ใน
การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เราอาจจะน าแบบจ าลองความหน่ ว งของเวลาไปอธิ บ าย
ความหน่วงของเวลาในแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ท่มี ีกาลังส่องสว่างยิ่งยวดดังกล่าว เพื่อ
หาลักษณะโครงสร้างของจานรวมมวลและขนาดมวลของวัตถุอดั แน่นที่ให้พลังงาน
แก่ ระบบอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ก ระบวนการรวมมวลที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น ในแหล่ ง
NGC1313 X-1 ที่มีการศึกษาล่าสุดพบพฤติกรรมความผันแปรในย่านรังสีเอกซ์ ซึ่งมี
ความเป็ นไปได้ ท่ี จ ะถู ก ให้ พ ลั ง งานโดยดาวนิ ว ตรอน (Walton et al., 2020)
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