คําถามข้อที่ 3
เลนส์โน้มถ่วง (Gravitational lensing) เป็นปรากฏการณ์ที่แสงทีอ่ อกมาจากแหล่งกําเนิดไกลๆ เบี่ยงเบนไป
เนื่องจากความโค้งของกาล-อวกาศ ความโค้งนี้เป็นผลมาจากการที่มีวตั ถุความโน้มถ่วงสูง (massive lensing
object) อยู่ใกล้หรืออยูใ่ นแนวระหว่างผู้สังเกตและวัตถุที่อยู่ไกลๆ ปรากฏการณ์นี้ถกู สังเกตได้โดยตรงครัง้ แรกตอนที่
เกิดสุรยิ ุปราคา ในปี ค.ศ. 1919 ในตอนนั้นตําแหน่งของดาวที่อยูห่ ลังดวงอาทิตย์ที่สังเกตได้ แตกต่างไปจากตําแหน่ง
จริงทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามคําทํานายของไอน์สไตน์ที่มมี าก่อนหน้านั้น
ในกรณีที่ผู้สังเกต, วัตถุโน้มถ่วงมวล
และแหล่งกําเนิดแสง ต่างก็อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน แสงจาก
แหล่งกําเนิดจะเบี่ยงเบนไปเป็นมุม (ในหน่วยเรเดียน) และมีค่าเป็น
4

เมื่อ

คือ ค่าคงตัวโน้มถ่วง 6.67 × 10 N m kg
คือ อัตราเร็วของแสง 3.00 × 10 m s และ
คือ รัศมีไอน์สไตน์ (Einstein radius) ซึ่งคือระยะที่สั้นทีส่ ุดระหว่างวัตถุความโน้มถ่วงสูงและทางเดิน

แสงจริง
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(a)

(4 คะแนน)

จงวาดแผนภาพที่แสดงระบบเลนส์ในอุดมคติ (ประกอบด้วยผูส้ ังเกต เลนส์ และ
แหล่งกําเนิดแสงแบบจุด อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเส้นหนึ่ง) แล้ววาดเส้นทางเดินของแสง โดยระบุ
ปริมาณต่อไปนีล้ งในรูปด้วย
, , รัศมีเชิงมุมไอน์สไตน์ (angular Einstein radius) ซึ่งคือมุมปรากฏที่วัตถุเบนไป
จากเดิมที่สังเกตได้จากโลก, และปริมาณอื่นๆ ที่ผู้สังเกตบนโลกสามารถวัดได้

(b)

(2 คะแนน)

จงวาดแผนภาพแสดงลักษณะปรากฏของแหล่งกําเนิดแสง (เช่น ดาวดวงหนึ่ง) ทีเ่ ห็นโดย
ผู้สังเกตบนโลก ในกรณีที่แหล่งกําเนิด วัตถุความโน้มถ่วงสูงและผู้สังเกต อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
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(c)

(3 คะแนน)

จงวาดแผนภาพแสดงลักษณะปรากฏของแหล่งกําเนิดแสง (เช่น ดาวดวงหนึ่ง) ทีเ่ ห็นโดย
ผู้สังเกตบนโลก ในกรณีที่แหล่งกําเนิดแสง วัตถุความโน้มถ่วงสูงและผู้สังเกต ไม่ได้อยู่บนเส้นตรง
เดียวกัน พร้อมทั้งวาดภาพระบบแหล่งกําเนิดและเลนส์ด้วยเพือ่ อธิบายว่าทําไมจึงเห็นเช่นนั้น

มีการเสนอให้ใช้เลนส์โน้มถ่วงเพื่อตรวจหาวัตถุที่มีมวลและความหนาแน่นสูงที่อยู่ในกาแล็กซีของเรา วัตถุเหล่านี้มักจะ
เป็นเศษซากของดาวที่มองไม่เห็น เช่น ดาวนิวตรอนและหลุมดํา การที่ดวงดาวต่างๆ และวัตถุความหนาแน่นสูงโคจร
อยู่ในกาแล็กซี ก็จะมีโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์เลนส์โน้มถ่วงขึน้ เมื่อหลุมดําหรือดาวนิวตรอนเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวดวง
หนึ่ง
(d)

(3 คะแนน)

รัศมี Schwarzschild ของหลุมดําคือจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับออกมาได้ (the point
of no return) เราสามารถหาค่าที่ถูกต้องของรัศมี Schwarzschild ได้โดยคิดว่ามันเป็นรัศมีตรงที่
อัตราเร็วหลุดพ้นมีค่าเท่ากับอัตราเร็วแสง นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่ภายในรัศมี
Schwarzschild จะไม่สามารถหนีออกมาจากหลุมดําได้
โดยใช้กลศาสตร์แบบนิวตัน จงหาสูตรของอัตราเร็วหลุดพ้น ที่ระยะห่าง จากวัตถุจุด (point
object) มวล
แล้วใช้หารัศมี Schwarzschild ของวัตถุจุดมวล ในรูปของค่าคงตัวโน้มถ่วง
และอัตราเร็วแสง โดยให้แสดงขั้นตอนการคํานวณและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน (ปรากฏว่าวิธีนี้ให้
ค่าที่ตรงกับค่าที่ถกู ต้องของรัศมี Schwarzschild ที่ได้จากสัมพัทธภาพทั่วไป)

(e)

(1 คะแนน)

และ
(f)

(2 คะแนน)

พิจารณากรณีทวี่ ัตถุความโน้มถ่วงสูงมีมวลอยู่ในย่านของมวลดวงอาทิตย์ ( ∼ ไม่กี่เท่า
ของ 10 kg) และอยู่ในระยะใกล้ๆ ในกาแล็กซีเรานี้ (ห่างออกไปเป็นระยะ ∼ ไม่กี่เท่าของ
10 m) และมีแหล่งกําเนิดอยูใ่ นระยะที่ไกลออกไปอีกเล็กน้อย ( ∼ ไม่กี่เท่าของ )
เงื่อนไขใดบ้างต่อไปนี้ ที่ตรงกับกรณีที่บรรยายในคําถามข้อ (f) นี้ จงเลือกตอบในกระดาษสรุป
คําตอบ


มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องคํานวณค่า
มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องคํานวณค่า
tan , sin , cos อย่างถูกต้อง
tan
, sin
, cos
อย่างถูกต้อง
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ในกรณีที่แหล่งกําเนิด เลนส์และผู้สังเกต อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเส้นหนึ่ง ถ้าเราวัดค่า
ได้ นักเรียนจะคํานวณหารัศมี Schwarzschild ของวัตถุความโน้มถ่วงสูงได้อย่างไร

มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงสามารถใช้
ค่าประมาณของ tan , sin , cos ได้
ไม่เกี่ยวข้อง จึงไม่ต้องคํานวณ





มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงสามารถใช้
ค่าประมาณของ tan , sin ,
cos
ได้
ไม่เกี่ยวข้อง จึงไม่ต้องคํานวณ
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(g)

(3 คะแนน)

ใช้เงื่อนไขในข้อ (f), เขียนสมการที่ได้ในข้อ (e) ใหม่ ให้อยูใ่ นรูปของปริมาณทีไ่ ด้มาจาก
การวัด (ซึง่ ได้แก่ , and ) สําหรับวัตถุโน้มถ่วงที่มวลอยู่ในย่านของมวลดวงอาทิตย์ ( ∼
ไม่กี่เท่าของ 10 kg) และอยู่ในระยะใกล้ๆ ในกาแล็กซีเรานี้ (ห่างออกไปเป็นระยะ ∼ ไม่กี่เท่า
ของ 10 m) และมีแหล่งกําเนิดอยูใ่ นระยะที่ไกลออกไปอีกเล็กน้อย ( ∼ ไม่กี่เท่าของ ) จง
เขียนแสดงวิธีทาํ

(h)

(2 คะแนน)

สมมติว่ามีเหตุการณ์ทวี่ ัตถุโน้มถ่วงขนาด 6.0 × 10 kg (3.0 เท่าของมวลดวง
อาทิตย์) และอยู่ห่างจากโลก 2.6 × 10 m ผ่านหน้าดาวดวงหนึง่ ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 9.2 ×
10 m โดยที่เหตุการณ์นี้เป็นแบบอุดมคติ จงหารัศมีเชิงมุมไอน์สไตน์
(ที่เห็นจากโลก) ในช่วง
ระหว่างเกิดเหตุการณ์ เมื่อแหล่งกําเนิด เลนส์และผู้สังเกตอยูใ่ นแนวเส้นตรงเดียวกัน
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