Εντροπία µέρος δεύτερον.
Είδαµε πως η εντροπία της κατάστασης Α είναι µικρότερη από αυτήν
της κατάστασης Β. Καταλαβαίνουµε επίσης ότι αν για µια στιγµή το
αέριο βρεθεί στην κατάσταση Α, αµέσως θα µεταβεί στην Β και θα
πάψει να υπάρχει κενό στο δοχείο.
Είναι δυνατόν το αέριο από την κατάσταση Β να µεταβεί στην Α;
Θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο αν όλα τα µόρια είχαν ταχύτητες
µε φορά προς τα δεξιά. Πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο;
Θα µπορούσαµε να ρίξουµε ταυτόχρονα ένα τσουβάλι ζάρια και να
έρθουν όλα εξάρες;
Θα µπορούσε µεν, θα ήταν απίθανο δε.
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Μια τέτοια πιθανότητα θα ήταν ίση προς   .
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Η πιθανότητα να µαζευτούν όλα τα µόρια αριστερά ποια είναι;
Αν δεχθούµε πως κάθε µόριο έχει πιθανότητα 1 να βρίσκεται
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αριστερά, τότε η πιθανότητα να βρεθούν αριστερά όλα τα µόρια (λ.χ. 1 mole) είναι  
.
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Η πιθανότητα αυτή είναι ασύλληπτα µικρότερη από αυτήν µε τις εξάρες. Αν έχουµε πεισθεί πως δεν θα
δούµε 5.000 εξάρια, πρέπει κατά µείζονα λόγο να δεχθούµε πως ουδέποτε θα δούµε αέριο να µαζεύεται
αριστερά ακόµα και αν περάσει χρονικό διάστηµα πολλαπλάσιο της ηλικίας του σύµπαντος.
Αδύνατο δεν είναι µεν, αλλά εξόχως απίθανο.
Τουλάχιστον διαισθητικά καταλαβαίνουµε ότι µια κατάσταση µεγάλης εντροπίας είναι κατάσταση
µεγαλύτερης πιθανότητας από µία µικρής εντροπίας.
Η πιθανότητα σχετίζεται µε την αταξία. Όσο µεγαλύτερη αταξία παρατηρούµε σε µία κατάσταση, τόσο
πιθανότερη είναι αυτή.
Ας πάρουµε ένα απλοϊκό παράδειγµα µε ένα µίγµα αερίων, αζώτου και οξυγόνου. Κάθε αέριο
αποτελείται από δύο µόρια. Ποια είναι η πιθανότητα να βρίσκονται όλα τα µόρια αζώτου στο αριστερό
µέρος του δοχείου και τα µόρια οξυγόνου δεξιά;
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Η µόνη κατάσταση που ικανοποιεί την απαίτησή µας είναι αυτή της
εικόνας.
Η πιθανότητα κάθε µόριο να βρίσκεται στο αριστερό ή στο δεξί
τµήµα είναι 1 . Η πιθανότητα να έχουµε την κατάσταση της εικόνας
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Ποια είναι η πιθανότητα ισοκατανοµής των µορίων;
Μια τέτοια κατάσταση υλοποιείται από τα ενδεχόµενα που
βλέπουµε στις παρακάτω εικόνες:
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Η πιθανότητα είναι PA + PB + PΓ + P∆ =   ⋅ 4 =
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Είναι 4 φορές µεγαλύτερη από την προηγούµενη πιθανότητα.
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Αν τα µόρια είναι πάρα πολλά, όπως σε σύνηθες αέριο, η πιθανότητα ισοκατανοµής είναι ασύλληπτα
µεγαλύτερη.

Τάξη.
Μικρή πιθανότητα.
Μικρή Εντροπία.

Αταξία.
Μεγάλη πιθανότητα.
Μικρή Εντροπία.

Η Στατιστική Φυσική ορίζει την Εντροπία ως:

S = k .ln Ω
Όπου k η σταθερά του Boltzmann και Ω το πλήθος των ευνοϊκών µικροκαταστάσεων που αντιστοιχούν
σε µια µακροκατάσταση.
Λόγου χάριν στην µακροκατάσταση «µόρια αζώτου και οξυγόνου ισοκατανεµηµένα» αντιστοιχούν 4
µικροκαταστάσεις.
Στην µακροκατάσταση «µόρια αζώτου αριστερά και οξυγόνου δεξιά» αντιστοιχεί µια µικροκατάσταση.
Μεγάλο πλήθος µικροκαταστάσεων σηµαίνει µεγάλη πιθανότητα, µεγάλη αταξία, µεγάλη Εντροπία.
Γιατί σε ένα µονωµένο σύστηµα αυξάνεται η Εντροπία;
Συµβαίνει ότι είναι πιθανότερο να συµβεί. Οδηγούµαστε σε καταστάσεις µεγαλύτερης πιθανότητας και
εποµένως µεγαλύτερης Εντροπίας.
Η ροή θερµότητας από ψυχρό σώµα σε θερµό, χωρίς ψυκτική µηχανή, δεν παραβιάζει την διατήρηση
της Ενέργειας. ∆εν συµβαίνει διότι είναι κάτι εξόχως απίθανο. Πολύ πιο απίθανο από το να ρίξεις
νόµισµα και να σταθεί όρθιο.

Τόσο απίθανο όσο και το να αποκτήσουν όλα
τα µόρια του βράχου ταχύτητα προς τα δεξιά
και να αρχίσει ο βράχος να καταδιώκει τον
εικονιζόµενο κύριο.

Πληροφορία.
Η Θεωρία της πληροφορίας πατέρα έχει τον Claude E. Shannon. Θέλησε να ποσοτικοποιήσει την
έννοια. Η ιδέα είναι ότι έχουµε µεγάλη πληροφορία αναφέροντας ένα γεγονός µικρής πιθανότητας.
Αν λόγου χάριν σας πω ότι ο ∆ιονύσης έγραψε σήµερα µια άσκηση την οποία δεν δηµοσίευσε ακόµα, η
πληροφορία είναι ασήµαντη διότι η πιθανότητα να κάνει κάτι τέτοιο είναι µεγάλη.
Αν σας πω όµως ότι βγήκε µε το σώβρακο στην Ζάκυνθο άδων άριες, η πληροφορία είναι σηµαντική,
διότι κάτι τέτοιο είναι εξόχως απίθανο.
Η πληροφορία ορίζεται ως I ( A ) = − log 2 p A .
Όπου p A η πιθανότητα υλοποίησης του ενδεχοµένου Α.
Μεγάλη πιθανότητα σηµαίνει µικρή πληροφορία.
Μεγάλη όµως πιθανότητα σηµαίνει µεγάλη Εντροπία. Έτσι η πληροφορία ονοµάζεται και
«αντεντροπία».
Μονάδα πληροφορίας είναι το 1bit (binary unit).

Η συλλογή, επεξεργασία και µετάδοση πληροφορίας προϋποθέτει ενέργεια.
Ο ∆αίµων του Maxwell.
Το 1871 στο βιβλίο του «Theory of Heat» ο Μάξγουελ δηµοσίευσε ένα παράδοξο.
Το δοχείο του σχήµατος περιέχει αέριο.
Σχεδιάστηκαν µε κόκκινο χρώµα όσα έχουν
µεγάλες ταχύτητες.
Ο δαίµων γνωρίζει κάθε στιγµή τις θέσεις
και τις ταχύτητες των µορίων.
Ανοίγει την κατάλληλη στιγµή ένα πορτάκι
έτσι ώστε να επιτρέπει την διέλευση στο δεξί
τµήµα και την διέλευση των αργών µορίων
στο αριστερό.
Το άνοιγµα και το κλείσιµο του πορτακίου
δεν απαιτεί ενέργεια. Θα µπορούσε να έχει ελατήριο και να επιστρέφεται κατά το κλείσιµο η όποια
ενέργεια δαπανήθηκε για το άνοιγµα.
Έτσι όλα τα «γρήγορα» µόρια θα βρεθούν δεξιά και όλα τα αργά αριστερά.
Αυτό όµως έχει κάποιες συνέπειες.
∆ηµιουργείται θερµό αέριο δεξιά και ψυχρό αριστερά. Γιατί να µην βάλουµε µια θερµική µηχανή που,
εργαζόµενη µεταξύ των δύο δεξαµενών, να µας δίνει έργο εκ του µηδενός;
Έπειτα πως πετύχαµε την µείωση της Εντροπίας;
Ας αρχίσουµε από το δεύτερο. Η Εντροπία προφανώς µειώθηκε µια και ο δαίµων επέβαλε τάξη.
Χώρισε πρόβατα από ερίφια. Όµως το αέριο δεν είναι αποµονωµένο σύστηµα. Το πλήρες σύστηµα είναι
αέριο-δαίµων. ∆εχόµενοι την αρχή ότι η Εντροπία αποµονωµένου συστήµατος δεν µειώνεται, πρέπει να
δεχθούµε αύξηση της Εντροπίας του δαίµονα. Πως όµως;
Ο δαίµονας για να γνωρίζει τις θέσεις και τις ταχύτητες των µορίων συλλέγει και επεξεργάζεται
πληροφορία. Η στενή σχέση Πληροφορίας-Εντροπίας υποδεικνύει πως παραγωγή πληροφορίας οδηγεί
σε αύξηση της Εντροπίας του δαίµονα, είτε αυτός είναι βιολογικός µηχανισµός είτε ηλεκτροµηχανικός.
Όµως η Ενέργεια; Παράγεται ενέργεια από το µηδέν µέσω θερµικής µηχανής που εργάζεται µεταξύ
θερµού και ψυχρού διαµερίσµατος;
Τελικά δεν παράγεται Ενέργεια από το µηδέν. Ο δαίµων πρέπει να προσφέρει µέρος της Ενέργειάς του
ώστε να συλλέξει και να επεξεργαστεί την Πληροφορία. Αν µάλιστα είναι η χρησιµοποιεί υπολογιστή,
πρέπει να σβήσει την µνήµη RAM του όταν γεµίσει. Και αυτό απαιτεί ενέργεια.
Συναφές πρόβληµα:

Πεπιεσµένος αέρας.

Σωλήνας vortex.

Ζεστός αέρας.
Κρύος αέρας.

Ο πεπιεσµένος αέρας χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Ένα πολύ ψυχρού αέρα και ένα θερµού.
Εδώ δεν έχουµε µείωση της Εντροπίας;

