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Оддыг цэвэр бөмбөлгөн болон статик (эргэлтгүй, соронзон оронгүй, лугшилгүй,
янз бүрийн хэлбэлзэлгүй гэх мэт) гэж үзэх нь тэдгээрийн бүтцийг дүрслэх
хамгийн энгийн загварчлал юм. Хичнээн хялбар ч гэсэн ийм загвар дээр
тэдгээрийн бүтцийн талаар олон чухал ойлголтуудыг дүрсэлж болно.

Оддын Бүтцийг Дүрслэх Тэгшитгэлүүд

Гол санаа нь цэвэр бөмбөлгөн гэж үзэж буй учир оддын доторхыг дүрслэх
гол хувьсахуудыг зөвхөн радиус r-ын функц болгон илэрхийлээд, тэдгээрийг
хооронд нь алгебр болон дифференциал тэгшитгэлээр бүрэн систем тэгшитгэл
(хичнээн үл мэдэгдэх байна төчнөөн тэгшитгэл) болтол нь холбох юм.

Гидростатик Тэнцвэрийн Тэгшитгэл

Доорх зурганд дүрсэлсэн хийн элэмент одон дотор тэнцвэртэй байна гэж
үзье. Тухайн орчны таталцалын хурдатгал g-ийн хувьд, даралт p(r) нь радиус
r болон r+dr-ийн хооронд буйматериалын нэгж талбай дахьжингийн хэмжээгээр
p(r + dr) даралтаас их байна.

Хэрэв энэ хийн элэмент нь dA гэсэн гадрагын талбайтай бол элэментийнмасс
нь ρ dAdr байна. Элэментийн жин нь:
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gρdAdr = [
GM(r)

r2
]ρ(r)dA dr

буюу нэгж талбай дахь элэментийн жин нь=
Gρ(r)M(r)

r2
dr

байна. Тиймээс,

dp

dr
=

p(r + dr)− p(r)

dr
= −GM(r)ρ(r)

r2

(Одны төврүү дөхөх тусам даралт ихсэх тул хасах тэмдэгтэй байна).

Массын Тэгшитгэл буюу Тасралтгүйн(continuity) Тэгшитгэл

r радиус доторх масс M(r) нь бөмбөлгөн тооллын систем дээрх нягтын
интеграл билээ:

M(r) =

∫ r

0

ρ(r′)4πr′2dr′

үүнийг интегралын дээд хязгаараар нь хялбар уламжлал аваад дараах дифференциал
хэлбэрт шилжүүлж болно:

dM

dr
= 4πr2ρ

Төлөвийн Тэгшитгэл

Хэрвээ бид даралт болон нягтыг холбох алгебр харилцаа p = p(ρ)-г олчихвол
3 үлмэдэгдэх p, ρ,M нар нь бие даасан хувьсах r-ийнфункц бүхий 3 тэгшитгэлээр
илэрхийлэгдэж,бид одныбүтцийг манай хялбар загварын хүрээнд бүрэн илэрхийлж
чадна. Харамсалтай нь бодит байдал дээр даралт нь зөвхөн нягт бус мөн
температуур болон найрлагаас (химийн) хамааралтай байна. Идеал хий болон
цацаргалт бүхий орчны хувьд:

p = pg + pr = (
ρ

µ
)kt+

1

3
aT 4

энд pg нь хийн даралт, pr нь цацаргалтын даралт. Ихэнх тохолдолд pg >> pr
байх учир бид pr-ийг орхиж болно. Мөн дээрээс нь ихэнх тохиолдолд µ нь
тогтмол байх тул, хэрвээ бид T нь хэрхэн ρ-тай харьцангуй хувьсдаг талаар
зөв ”таалт” хийвэл баритропын төлөвийн тэгшитгэл p = p(ρ) гээч дээр ирнэ.
Энэхүү хялбарчилгааг доор дэлгэрэнгүй тайлбарлая.
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Политропууд

Политропийн төлөвийн тэгшитгэл нь даралт нь зөвхөн нягтаас зэргийн хуулийн
дагуу хамаарсанфункц байх баритропын төлөвийн тэгшитгэлийн тухайн хэлбэр
юм:

p = Kρ1+1/n = KρΓ

n нь заавал бүхэл тоон утгатай байх албагүй бөгөөд, политропын индекс гэнэ.
Заавал 1 + 1/n гэсэн нь ерөнхийдөө идеал хийн хууль p ∝ ρT ба T болон ρ
хоёрын авч үзсэн хамаарлаас (T ∝ ρ1/n) гаралтай, гэхдээ энэ нь зүгээр л
тэмдэглэгээний түүхийн асуудал төдий.

n = 3 гэсэн индекс нь цөмдөө устөрөгч шатааж буй оддын (ертөнцийн
дийлэнх одод) боломжийн загвар болдог бөгөөд, энэ нь одны температур нь
нягтаас дараах байдлаар хамаархыг илтгэнэ:

T ∝ ρ1/3

Идеал Хийн Адиабатын Индексүүд

Дулаан огт оруулахгүй болон алдагдуулахгүй байдлаар дулааны дамжуулалт
нь бага хийн элементийг шахвал, даралт нь адиабат маягаар ихсэнэ. Энэ
нөхцөлд бид термодинамикийн 1р хуулийг ашиглан даралт p болон ρ нягтын
хамаарлыг олж болно.

N бөөмсийг агуулж буй V гэсэн эзэлхүүнийг авч үзье. Чөлөөний зэрэг
(degree of freedom) бүрт

1

2
kT гэх ”дүрмээс” энэ элэментийн нийт энергийг

тодорхойлбол:

E =
β

2
NkT

энд β нь чөлөөний зэргийн тоо. Бие даасан атомуудаас (monoatomic) бүрдэх
бүрэн ионжлогдсон хийн хувьд (одны хувьд ихэнхидээ ийм байна) x, y, z
гэсэн шилжилтийн хөдөлгөөнүүдэд харгалзан β = 3 чөлөөний зэрэг байна.

Идеал хийн хуул нь β-аас бус тоон нягтаршил N/V -аас хамаарах тул :

p =
N

V
kT = nkT

бид дээрх хоёроос энерги болон даралтын хамаарлыг олж болно:
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E =
β

2
pV

Бидний хийн элэментийн хувьд термодинамикийн 1р хууль нь (ерөнхийдөө
энерги хадгалагдах хууль л гэсэн үг) хийг V гэсэн эзэлхүүнээс V − dV гэсэн
бага эзэлхүүнрүү шахахад гарах дотоод энергийн ихсэлт нь ердөө бидний
шахахдаа хийсэн ажилтай тэнцүү байна гэдгийг хэлнэ:

dE = −pdV

(энд хасах тэмдэг нь мөн дотоод энерги нь эзэлхүүн багасхад ихсэхийг харуулж
байна). Сүүлийн хоёр тэгшитгэлийг нийлүүлвэл (эхнийхийнх нь уламжлалыг
авсны дараа):

β

2
(pdV + V dp) = −pdV

β

2
V dp = −(1 + β/2)pdV

dp

p
= −2 + β

β

dV

V

өөрөөр хэлбэл

p = cV −(1+ 2
β
)

Өгөгдсөн хийн хувьд (бөөмсийн хэмжээN өөрчлөгдөхгүй бол) нягт нь эзэлхүүнээс
урвуу хамааралтай учир

p ∝ ρ1+
2
β

политропийн индекс нь β/2 гэсэн үг. Хамгийн нийтлэг жишээ болох β = 3
нь p ∝ ρ5/3(n = 3/2) гэсэн үг. Энд политропийн индекс чөлөөний зэргийн
хэмжээнээс шууд хамааралтай байгааг анзаараарай (чөлөөний зэрэг ихсэвэл
п.индекс дагаад ихсэнэ). β → ∞ үед изотермийн хий байна (T=тогтмол
гэдгээс p ∝ ρ) - үүнийг ойлгох нэг өнцөг нь, тухайн хийг шахахад хийсэн
бүх ажил тань хязгааргүй их чөлөөний зэрэг β-р тархснаар температурыг
өсгөхгүй байгаа юм.

Бүрэн Конвекц бүхий Одод

Конвекц (convection) нь тухайн таталцалын орон дахь хийн эвсэлшингэний
орчинд дулааныг дээшньшилжүүлэх динамик эргэлтийг дүрсэлэх архимедийн
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хүчээр жолоодогдож буй үйл явц юм. Жишээ нь шанаганд ус буцалгахад,
мөн нар дэлхийн гадрага дээрх агаарыг халаахад бид конвекцийг ажигладаг
билээ. Товчхондоо бол конвекц нь ердөө л хүйтэн зүйл живж, халуун зүйл
хөөрж буй үйл явц юм.

Ерөнхийдөө ихэнх орчинд конвекц нь дулааныг дамжуулалтаас (дулааны
conduction) илүү ”хэмнэлттэйгээр” зөөдөг. Тиймээс конвекцийн урсгалд буй
хийн элэмент ньживэхдээ бараг адиабатын дагуушахагдсан байна, мөн хөөрөхдөө
адиабатын дагуу тэлэгдсэн байна. Конвекц нь ерөнхийдөө турбуленц бүхий
үйл явц (turbulent process, маш хурдан материал холилдоно гэсэн үг) учир,
ийм орчинд буй бүх хий нь нэг адиабат дээр байна. Жишээ нь, дээр хэлсэн
β = 3 үед p ∝ ρ5/3 гэдгээс бүх хийн элэментүүд нь нэгэн адил индекстэй
байна. Манай нар нь ийм бүрэн конвекц бүхий од биш, гэхдээ нарны хувьд
ерөнхийдөө ихэнхматериал нь гүн, нягт тусмаа бага адиабат дээр байх тогтонги
орчинд байна. Тиймээс нарны ихэнх материал нь бүрэн ионжлогдсон бие
даасан атомуудаас бүрдэх хэдий ч, даралт болон нягтын хамаарал нь p ∝
ρ5/3 гэхээс илүүтэйгээр p ∝ ρ4/3-р илүү (политропийн индекс n = 3) сайн
дүрслэгдэнэ. Дашрамд хэлхэд, нар нь радиусын ердөө 1/6-ийг л эзлэх конвекц
бүхий гадаад давхарган ”хөнжилтэй” (envelope) юм.

ГэхдээM < 0.3M⊙ (M⊙ = манай нарны масс) байх бага масс бүхий одод
нь бүрэн конвекц бүхий байна, тиймээс тэднийг n = 1.5 гэсэн политропоор
сайн дүрсэлж болно. Мөн бүх төрлийн масс бүхий одод цөмдөө устөрөгч
шатааж эхлэхээсээ өмнө дөнгөж үүсээд удаагүй байхдаа Хаяшигийн үе гэх
бүрэн конвекц бүхий үеэр дамжина. Энэ үе нь хэдэн саяжилийн туршүргэлжилэх
бөгөөд мөн n = 1.5 политропоор сайн дүрслэгдэнэ.

Вириалын Теорем

Бид даралтын болон термодинамикийн тэгшитгэлүүдээс оддын бүтцийн
тухай Вириалын теоремийг гаргаж авч болно. dr гэсэн зузаантай dV гэсэн
эзэлхүүнтэй давхрагын масс нь dM = ρ(r)4πr2dr байхаар r радиус доторх
хийн эзэлхүүнийгV (r) гэвэл, гидростатикийн тэгшитгэлийгV (r)dr-р үржүүлхэд:

V (r)
dp

dr
dr = −GM(r)ρ(r)

r2
V (r)dr

V (r)dp = −GM(r)ρ(r)
4

3
πr3dr

1

r2
= −1

3
GM(r)dM(r)

1

r
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Нийт радиусын хувьд интегралдвал:∫ r=R

r=0

V (r)dp = −1

3

∫ r=R

r=0

GM(r)dM(r)

r
=

1

3
U

1

3
U = [pV ]r=R

r=0 −
∫ r=R

r=0

p(r)dV

энд U нь таталцалын потенциал энерги. r = 0 үед V = 0 байна, мөн одны
гадрага нь бараг вакуум учир r = R үед p = 0 гэж үзье. Тэгвэл:

[pV ]r=R
r=0 = 0 → U + 3

∫ r=R

r=0

p(r)dV = 0

Дээрх тэгшитгэл нь одны бүтцэд хамаарах Вириалын теоремийн хамгийн
ерөнхий хэлбэр юм. Идеал хийн хувьд нэгж эзэлхүүн дахь энерги нь:

u =
p

γ − 1

Тиймээс: ∫
pdV = (γ − 1)

∫
udV = (γ − 1)E

энд E нь хийн нийт дотоод энерги. Дээрх үр дүнг дараах байдлаар бичиж
болно:

U + 3(γ − 1)E = 0

Бие даасан атомуудаас бүрдэх идеал хийн хувьд (γ = 5/3) нэгж масс дахь
нийт дотоод энерги нь хийн бөөмсийн нийт кинетик энергитэй тэнцэнэ (ө.х
E = T ). Энэ нь U + 2T = 0 гэсэн үг бөгөөд үүнийг өөрөө-таталцах (self-
gravitating) биеийн Вириалын теорем гэнэ.

Одны нийт энерги нь
∑

E = E + U учир:

∑
E = E − (γ − 1)E = −(3γ − 4)E =

(3γ − 4)

3(γ − 1)
U

эндээс дараах дүгнэлтийг хийж болно:

• хэрэв γ > 4/3 бол
∑

E < 0 (таталцлын хувьд тогтвортой (bound))
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• хэрэв γ < 4/3 бол
∑

E > 0 (таталцлын хувьд тогтворгүй (unbound))

Өөрөөр хэлбэл тухайн одны адиабатын индекс нь γ > 4/3 байж л тухайн од
тогтвортой байна. Үгүй бол од нь дотоод энергиэ тэлэлтийн хурдруу хувирган
өөрсдийгөө дэлбэлэх болно.

Жишээ нь NH4 молекул нь илэрхий 3 шилжилтийн болон 3 эргэлтийн
чөлөөний зэрэгээс гадна 9 чичиргээний (vabrational) горимтой байна. Тиймээс
конвекцэлж буй аммониагаас бүрдэх од нь γ = 1 +

2

15
< 4/3 гэсэн индекс

бүхий политроп байна. Молекулууд одон дотор байх боломжгүй (температуур
нь хэт өндөр) учирмэдээжийм од гэж байхгүй, гэхдээ гол санаа нь ойлгомжтой
байгаа байх гэж найдаж байна.
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