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Ако за цялата Вселена възприемаме една и съща величина, която
да бъде определена последователно и с надлежно отчитане на всички обстоятелства, която за едно тяло съм нарекъл ентропия, и ако
в същото време въведем другата и по-проста концепция за енергия,
може да изразим по следния начин основните закони на Вселената,
които съответстват на двете основни теореми на механичната
теория на топлината:
1. Енергията на Вселената е константа.
2. Ентропията на Вселената се стреми към максимум.
Горните редове са финалът на прочутата статия на Рудолф Клаузиус
от 1865 г. [1], с които се постулират основните принципи на термодинамиката. И ако първият принцип (за енергията) се дискутира надълго и
нашироко в средното образование, то вторият принцип почти не се обсъжда1 . Обикновено той се изказва като невъзможност студено тяло да
предаде самоволно топлина на по-топло. Друга дефиниция, дължаща се
Томсън, е: машина, която отнема топлина от един топлинен източник
и превръща тази топлина в работа без да настъпят други изменения в
участващите тела, е невъзможна. И двете формулировки са качествени
и не предполагат математическа оценка. Но анализирайки обратимия
цикъл на Карно, Клаузиус открива, че отношението на получената към
отдадената топлина ∆Q1 /∆Q2 е равно на отношението T1 /T2 на температурите, при които се изършва топлообмена. Ако се ползва конвенцията, че получената топлина е положителна, а отдадената – отрицателна,
лесно се стига до извода, че за цикъл на Карно (или за по-сложни циклични процеси) е изпълнено
X ∆Qi
= 0.
(1)
Ti
1
Фактът, че в съвременна България понятието ентропия и вторият принцип на термодинамиката се споменават единствено в 12-и клас, и то само за профилираните паралелки оставам на съвестта на така наречените експерти към МОН и мълчаливото съгласие на физическата колегия. Може ли да се говори за хора с образование, съответстващо
на 21-ви век, които хал хабер си нямат от посоките на процесите?!
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С други думи, равновесните цикличните процеси се описват със запазваща се величина (ентропия), която не зависи от вида на работното тяло,
т.е. е функция на състоянието на системата. Изменението ѝ, dS = ∆Q/T ,
разделя топлинните процеси на два типа: обратими, при които ентропията на вселената не се изменя; и необратими, при които ентропията на вселената нараства. Ентропията на дадена система може да се намали, като се извършва работа, но, извършвайки работа, ентропията на
друга система (или тази на околната среда) се увеличава със същото или
по-голямо количество. Това е смисълът на втория принцип на термодинамиката, а значението му е описано може би най-добре от Едингтън [2]:
Мисля, че вторият закон на термодинамиката е върховният закон на Природата. Ако някой ви каже, че любимата ви теория за Вселената е в несъгласие с уравненията на Максуел, толкова по-зле за
уравненията на Максуел. Ако се установи, че противоречи на наблюденията, добре – експериментите понякога са неточни. Но ако се
установи, че теорията ви е против втория закон на термодинамиката, не мога да ви дам никаква надежда: нищо друго не ви остава
освен да си посипете главата с пепел.
Въведената от Клаузиус ентропия не е просто математическа конструкция, тъй като се променя видът на първия принцип на термодинамиката,
∆U = T ∆S − ∆W .
(2)
Тук ∆U е изменението на вътрешната енергия, а с ∆W е означена полезната работа, която системата може да извърши. С други думи, ентропията е мярка за това, колко полезна работа може да се извлече от
наличната енергия2 . Да отбележим още, че ентропията е дефинирана
само когато системата е в термодинамично равновесие3 .
2

Не ми се иска да коментирам безсмислената дефиниция за енергия, с която се хвалят
съвременните български учебници за средно образование. Основните физични понятия
са енергия и ентропия, а работата е следствие от тях
3
Забравянето на този важен елемент в дефиницията за ентропия може да обясни некоректната интерпретация на прочутата (и сериозно критикувана) H-теорема на Болцман от 1877 г. Болцман е вярвал, че поведението на ентропията е също както на функцията −H(t), т.е. расте с времето и в равновесие достига максимум.
Днес, след работите
R
на Шанън [3] и Джейн [4], се знае, че H-функцията (H(t) = f (v, t) log[f (v, t)]dv, където
f (v, t) е функцията на разпределение на частиците по скорости) е пример за информационната мярка на Шанън, известна още като “информационна ентропия”, “информационно съдържание” – термини, за които ще говорим по-късно в тази статия. Тя може
да се дефинира както за равновесна, така и за съществено неравновесна система. Ентропията се получава като граничен преход t → ∞ и крайният резултат естествено не
зависи от времето, т.е. −H(t) не е ентропия.
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Да разгледаме свободното разширение на газ, което е учебникарски
пример за необратим процес. Нека имаме съд, състоящ се от две части –
едната е запълнена с газ, а другата е вакуумирана (Фиг. 7). Ако пробием
малка дупка в разделящата ги стена, газът почти мигновенно ще запълни празната част така, че плътността му и в двете части става една и
съща.
Причината за това не е Аристотеловият принцип horror vacui, а поскоро е математическа и не толкова физическа. Броят на молекулите
от двете страни на преграда се изравнява, не защото молекулите се отблъскват помежду си, като се стремят да се разделечат колкото се може
на по-голямо разстояние една от друга, а по-скоро случайните удари на
молекулите със стените на съда, както и между тях ги разпределят почти по равно в двете части. Тъй като разширението се дължи на вероятността за удар, то напълно допустимо е молекулите да се върнат отново в обема, който са заемали първоначално. Но вероятността за подобно
E събитие при голям брой молекули n е същата, както, когато се хвърE
лят n (n  1) еднакви монети, всичките да паднат с лице (вероятността
= 1/2 ). За разумно количество молекули (в 1 грам водород има около 3 × 10 молекули) свободното разширение е на практика необратим
процес, но вероятностният му характер остава.
Именно тази страна на втория принцип на термодинамиката подчертва Максуел в своята Теория на топлината, поставяйки под съмнение
абсолютната му валидност. В края на книгата ( [5], стр. 308) той пише:
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... ако си предствим същество, чиито сетива са толкова изострени, че може да проследи
всяка
молекула
© 1987
SCIENTIFIC
AMERICAN, INC в нейното движение, такова
© 1987 SCIENTIFIC
INC ограничени, колкото и като
същество, чиито способности
саAMERICAN,
токова
нашите, би могло да направим това, което в момента е невъзможно
7
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за нас. Както видяхме, молекулите в съд, пълен с въздух при еднаква
температура, се движат със различни скорости, въпреки че средната скорост на прозволно избрана голяма група молекули е почти една и съща. Нека сега предположим че съдът е разделен на две части,
A и B, чрез преграда, в която има малка дупка, и че съществото, което може да види всяка отделна молекула, отваря и затваря дупката
така, че само по-бързите молекули да преминават от A в B и само
по-бавните – от B в A. По този начин, без да извършва работа, то
ще повиши температурата в B и ще я понижи в A в противоречие с
втория принцип на термодинамика.
Така преди 150 години се ражда прочутият “демон на Максуел”, който ще занимава умовете на много бележите физици, а неговият екзорсизъм4 ще стане критична задача в теорията на иформацията.
Механичният демон не работи
Съществуват и други демони, макар и не толкова “интелигентни”, колкото е този на Максуел. Особено значение има предложеният в 1912 г.
от Мариан Смолуховски мислен експеримент с еднопосочна клапа (вж.
Фиг. 9). Да си представим, че между съд, запълнен с газ при една и съща температура и налягане, е разделен от клапа, ограничена с пружина
така, че може да се отваря само наляво.

Фиг. 2. Еднопосочна клапа – автоматичен демон.

Тъй като скоростите на отделните молекули на газа следват камбаноподобно разпределение, то бързодвижещите се молекули могат да отворят клапата и да преминат в A, но по-бавните просто се отразяват и
остават в B. След известно време температурата в A, която е пропорционална на квадрата на средната скорост на молекулите на газа, ще се
4
Екзорсизъм (на латински: Exorcismus) е практика за изгонване на демони или други
зли духове от човек или място – бел. а.
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повиши. Може да се извлече полезна работа от тази спонтанно породена
температурна разлика. Но ако разгледаме по-внимателно конструкцията, ще открием, че работата за отваряне на клапата трябва да е сравнима със средната кинетична енергия на молекулите на газа. В резултат на
случайните удари движението на клапата ще наподобява брауново движение със собствена кинетична енергия, сравнима с тази на молекулите на газа, и клапата ще се отваря самопроизволно. Наистина за отделни кратки интервали време броят на молекулите в различните части ще
се различава, т.е. плътността на газа ще флуктуира, но доколкото двата
процеса: молекула, удряйки клапата, преминава в лявата част; и клапата
бута молекула в дясната, са механично обратими, то в условия на постоянна температура и налягане на околната среда те са равновероятни и
ефектът на клапата, осреднен по време ще е нула. Демонът не може да
работи вечно. В това се състои леко промененият от Смолуховски втори
принцип на термодинамиката, отчитащ флуктуациите, а именно, че не
съществува перпетум мобиле, подчиняващ се на законите на природата,
от втори род. Ролята на интелигентното същество обаче остава открита
и в 1914 г. Смолуховски пише
Доколкото ни е известно, за сега не същъствува постояннодействащ вечен двигател въпреки молекулните флуктуации, но подобно
устройство вероятно може да функционира регулярно, ако се управлява подходящо от някакво разумно създание.
Машина на Сцилард
В 1929 г. унгарският физик Лео Сцилард в своята статия “За намаляването на ентропията в една термодинамична система с помощта на разумно същество” се опита да даде отговор на този въпрос [6]. Заглавието на
статията е подвеждащо, тъй като целта на автора е да “изгони” демона
и да спаси втория принцип.
Мисленият експеримент, предложен от Сцилард, се отличава доста
от този на Максуел. Главният елемент е цилиндър с обем V , запълнен
с “идеален газ”, състоящ се от една молекула (Фиг. 11а). Първата стъпка
на процеса е бързо (адиабатно) внасяне на преграда, която разделя цилиндъра на две части с равни обеми. Демонът определя положението на
молекулата и записва тази информация (Фиг. 11b). В следвашата стъпка
той използва получената информация и закача тежест с определена маса към преградата от страната, където се намира молекулата (Фиг. 11c).
След това демонът поставя цилиндъра в контакт с термостат с температура T и позволява газът да се разшири изотермно (преградата работи
като бутало) и да върши работа W (Фиг. 11d). В края на цикъла газът се
9
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Негентропия
Подобно на Сцилард в продължение на десетилетия физиците вярваха,
че решението на парадокса с демона на Максуел, е свързано с процеса на измерването. Два важни анализа бяха предложени от Брилуен [7]
и Габор [8], в които определянето на състоянието на молекулите става
посредством отразена светлина. Ключов момент е разбирането, че, за
да се различи разсеяната светлина от равновесното лъчение, е необходимо детектиращият сигнал да е с по-висока температура от тази на газа. Брилуен показа, че придобиването на информация със светлинни източници се съпътства с нарастване на ентропията, достатъчно, за да се
удовлетвори вторият принцип на термодинамиката. Повлиян от идеите на Шрьодингер за това, какво отличава живата от неживата материя,
както и от теорията на Шанън, Брилуен свърза директно термодинамичната и информационната ентропия. Въпреки че логиката при въвеждането на информационната ентропия5 е коренно различна от тази на термодинамичната, той ги разглежда едновременно, включвайки ги в едно
общо уравнение, в което натрупването на информация води до намаляване на физичната ентропия. Така се стига до идеята за негентропия –
величина, чието поведение е обратно на ентропията. Обикновено тя се
дефинира като разликата между максимално възможната ентропия на
система при дадени условия и действителната ѝ, т.е. N := Smax − S.
Брилуен разделя информацията на два вида: свободна и свързана.
Свободната информация If е абстрактна математична, но нефизична
величина. Свързаната информация Ib е информацията, която се получава при измерване6 . Грубо казано, свободната информация е знанието
в нашия ум, а свързаната информация отговаря на кодираната информация за дадена физична система, която може да се запамети и обработи. Според Брилуен същетвува връзка между изменението на свързаната
информация и изменението на физичната ентропия:
∆Ib = Ibслед изм. − Ibпреди изм. = S преди изм. − S след изм. > 0 ,

(4)

т.е. натрупването на свързана информация води до намаляване на физичната ентропия.
5

Историята говори, че когато Шанън показал своите резултати на прочутия със способността си бързо да намира връзки между на пръв поглед безкрайно отдалечени идеи
математик Джон фон Нойман, той тутакси реагирал: “Трябва да наречете вашата функция ‘ентропия’. Първо, защото тя изглежда точно, както термодинамичната; и, второ,
зашото никой не знае какво е всъщност ентропия и така в дискусиите вие ще бъдете една
глава над останалите”.
6
В теорията на иформацията Ib е величина, позната като информационно съдържание или просто информация.
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Сега, когато свързаната информация се третира наравно с физичната
ентропия на системата, се налага да се предефинира вторият закон на
термодинамката. Ако не разполагаме първоначално с никаква информация (Ibi = 0), то крайната ентропия на системата след получаване на
информация Ib е Sf = Si − Ib . Вторият принцип изисква ентропията да
нараства (∆Sf ≥ 0), т.е.
∆Sf = ∆(Si − Ib ) = ∆Si − ∆Ib = −∆Ni − ∆Ib ≥ 0 ,

(5)

където е използвано, че изменението на негентропията е ∆N = −∆S.
Неравенството (5) може да се запише
∆(Ni + Ib ) ≤ 0 .

(6)

Това е нова интерпретация на втория принцип и нова дефиниция за ентропия, която зависи от информацията за системата (N  I). Според
Брилуен
... Ентропията се описва обикновено като мярка за безпорядъка в
дадена физична система. По-точно е да се каже, че ентропията измерва недостатъчната информация за действителната структура на системата. Този недостиг на информация внася вероятност
за голямо разнообразие на различните микроскопични структури,
които на практика са неразличимеми за нас. Доколкото всяка една
от тези различни микроструктури може да се реализира в прозволен момент, недостигът на информация кореспондира с истинския
безпорядък на скритите степени на свобода. [9]
Идеята за включване на информацията в основните закони на природата и откриването на ентропийната дуалност – термодинамична и
информационна, е широко приета, но във времената на компютрите демонът някакси оцеля, тъй като съществуват много обратими процеси за
получаване на иформация, които са безплатни от гледна точка на изменение на ентропията.
Принцип на Ландауер – изглежда демонът е изгонен
Да се върнем на машината на Сцилард. Приведеният анализ е прост, но
подвеждащ, тъй като е пропуснат важен момент – въпреки че газът възстановява своето първоначално състояние, демонът, не! За да бъде процесът наистина цикличен, демонът трябва да изтрие записаната в паметта му информация. Това се налага, тъй като информацията се пази
като физическо състояние и не може да се разглежда като свободна, чисто математическа конструкция.
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В 1961 г. Ландауер изказа нов принцип – изтриването на иформация
(нулирането на физичната памет), е процес, който задължително се съпътства с дисипация на енергия, най-малко kT ln 2 = 0.693kT за бит [10].
Тази идея е базата на прочутия му лозунг information is physical.
За да се разбере как се стига до това твърдение, се налага да разгледаме ентропията от гледна точка на статистическата механика. Съществуват две дефиниции: на Болцман и Гибс. За анализа, който следва7 , ще
се ограничим с дефиницията на Болцман. Нека R е област от фазовото
пространство8 на системата при дадени макроусловия. Тогава ентропията на тази област е
S(R) = k ln V (R) ,
(7)
където k е константата на Болцман, а функцията V (R) изразява обема на
фазовата област R. За да прецизираме, нека извършим някакво въздействие върху дадена термодинамична система. След като експериментът
е проведен и системата достигне равновесие за време t, тя ще бъде в
някакво микроскопично състояние, отговарящо на една точка във фазовото ѝ пространство. Микросъстоянието, което се получава за същото
време t при следващо повторение на експеримента ще отговаря на друга
точка от фазовото ѝ пространство. Така, след многократно повтаряне на
процедурата, съответстващите точки ще запълнят хомогенно областта
R съгласно с постулата за равните a priori вероятности.
Ако дадена система в даден момент заема област R1 от фазовото
пространство и област R2 в друг следващ момент, промяната на ентропията е:
∆S = S2 − S1 = k ln V (R2 ) − k ln V (R1 ) = k ln
или ∆S = k ln

V2
.
V1

V (R2 )
V (R1 )
(8)

Когато се анализира ентропията на машината на Сцилард за различните стъпки от цикъла, се предполага, че експериментът се повтаря огромен брой пъти, което ни позволява да използваме термодинамичните
уравнения. Друг резултат на многократността (на практика се работи с
ансамбъл машини на Сцилард) е, че молекулата се среща равновероятно
както в лявата, така и в дясната част на цилиндъра, т.е. разпределението
ѝ не зависи от това, има или няма преграда.
7

Тук използваме работата на Пол Фан [11].
Фазовото пространство в механиката е пространство на координатите и импулсите,
дефинирани в Хамилтоновия формализъм – бел. а.
8
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Фиг. 4. фазово пространство на машината на Сцилард, включващо демона.
Тъмната област отговаря на конфигурация, в която паметта е в неутрално състояние ‘0’, а молекулата е в дясната част на цилиндъра.

Тъй като едномолекулният газ е при постоянна температура, скоростта на молекулата няма значение и следователно състоянията на машината на Сцилард се описват с два параметъра: (a) положение на молекулата; и (b) логическо състояние на паметта на демона. Фазовото пространство може да се представи с плоска диаграма: едната ос отразява
състоянието на паметта, а другата – възможните положения на молекулата (Фиг. 4). За простота на анализа се приема, че броят на микросъстоянията на паметта M е един и същ за всяко логическо състояние, т.е.
“височината” на фазовото пространство е 3M , обемът 3M X, където с X
е означен пълният брой микросъстояния на молекулата.
Цикълът на машината на Сцилард се състои от 6 стъпки. Да разгледаме стойностите на ентропията за всяка една от тях, като предполагаме,
разбира се, че всяка стъпка завършва в равновесно за системата състояние.
Стъпка 0: Първоначално състояние. Преди процесът да започне молеку-

лата може да се намира във всяка точка в цилъндъра, а паметта е в логическо състочние ‘0’.
S0 = k ln M X .
Стъпка 1: След внасяне на преградата. Молекулата може да се намира във

всяка точка в цилъндъра (отчита се многократността на експеримента),
а паметта е в логическо състочние ‘0’.
S1 = k ln M X ,
14
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Фиг. 5. Машина на Сцилард. В ляво са представени отделните стъпки на цикъла.
В дясно е съответстващото фазово пространство.

Стъпка 2: След измерване. Ако молекулата е в лявата част, паметта е в ‘L’

състояние; ако молекулата е в лявата част, паметта е в ‘R’ състояние.

S2 = k ln M X ,

S2 − S1 = 0.
15
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Стъпка 3: След компресия. Процесът не променя както микросъстоянията

на молекулата, така и на паметта.
S3 = k ln M X ,

S3 − S2 = 0.

Стъпка 4: След отстраняване на преградата. Това действие не променя

нищо.
S4 = k ln M X ,

S4 − S3 = 0.

Стъпка 5: След разширение. Молекулата може да се намира както в лявата,

така и в дясната част. Паметта също може да бъде или в състояние ‘L’, или
в състояние ‘R’. Например молекулата да е в лявата част, а паметта в ‘R’
състояние. Така броят на достъпмите състояния нараства.
S5 = k ln 2M X = k ln M X + k ln 2 ,

S5 − S2 = k ln 2.

Стъпка 6: След изтриване на паметта. Изтриването не влияе на микросъстоянията на молекулата, но паметта на демона сега може да е само в
едно състояние ‘0’.

S6 = k ln M X = k ln M X ,

S6 − S5 = −k ln 2.

Окончателно
S6 − S5 + S5 − S4 + S4 − S3 + S3 − S2 + S2 − S1 + S1 − S0 = 0 ,
тоест, вторият принцип не е нарушен!
От гледна точка на околната среда, когато газът се разширява, той
губи енергия, която се компенсира от топлината, получавана от термостата. Количеството ентропия, което печели разширяващата се система
е равно на загубата на ентропия за термостата (стъпка 5). Обратно, при
изтриване фазовият обем на машината на Сцилард се намалява, което
води до увеличаване на фазовият обем на околната среда, тъй като фазовият обем на машина плюс среда трябва да се запазва.
Това, което ни казват приведените разсъждения, е, че може да разглеждаме демона на Максуел като термостат, който първоначално е с нулева температура. След като запише информацията в ‘ума’ си, той става страничен наблюдател, притежаващ някакви данни и следователно
повишава температурата. Разбирането, че демонът е втори термостат,
прави процесът възможен, ненарушаващ втория принцип на термодинамиката.
Има и друг подход, при който не се разглежда работата на демона, а
той се третира като външен наблюдател, притежаващ някаква информация за системата. Това може да се направи в духа на идеите на Брилуен,
16
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като в дефиницията на ентропията на системата се включи член, който
да описва онова, което демонът знае за системата.
За машината на Сцилард вече показахме, че демонът извлича работа
Wполучена = kT ln 2 = ∆Q = T ∆S ,

(9)

където ∆S е изменението на ентропията на системата, когато се абсорбира топлина ∆Q от околната среда. От друга страна, за да изтрие своята
памет, демонът съгласно с принципа на Ландауер използва поне същото
количество работа
Wизтриване = −kT ln 2 = −T I ,

(10)

където I необходимата информация, от която се нуждае демонът, за да
определи в коя част се намира молекулата.
Цялата работа W , която е равна на цялото обменено количество топлина Q (процесът е при постоянна температура T ), е
W = Wизтриване + Wполучена = Q = T (∆S − I) = 0 .

(11)

С други думи, вторият принцип на термодинамиката остава валиден,
ако се въведе обобщена ентропия I като разлика на термодинамичната
ентропия ∆S и информацията за тази система I, която притежава външен наблюдател,
I = ∆S − I .

(12)

На пръв поглед последният израз е аналогичен на закона на Брилуен
(6), но това не е така, тъй като (12) бе получен въз основа на принципа на
Ландауер. Информацията става част от физиката, не само защото винаги
се записва в реална физична система, но и защото информацията, която
имаме за една физична система, участва в определянето на състоянието на системата. Това е нова парадигма, която господства теоретичните
изследвания в областта на информатиката.
Дидактическа бележка вместо заключение
Тази работа е всъщност кратък разказ за еволюцията на понятието ентропия – от Клаузиус до Ландауер. За разлика от закона за запазване на
енергията въпросът с изясняването на необратимостта на процесите заема централно място не само във физиката и химията, но и в модерната
астрофизика и биология. И въпреки това в българските учебници упорито се избягва да се говори за ентропия, лишавайки се по този начин
от естествената връзка на физиката с останалите научни дициплини.
17
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Темата на статията би трябвало да накара също нашите педагози и
дидактици да се замислят дали образователната програма отговаря на
духа на времето, когато непрекъснато се говори за информация, информационно общество и т.н.
А що се отнася до стойността на изследванията, свързани с понятието
ентропия, ще напомня само за надгробната плоча на Лудвиг Болцман и
мемориалната плоча пред кабинета на Стивън Хокинг в Кеймбридж.

Фиг. 6. Надгобната плоча на
Лудвиг Болцман с израза за
ентропията
S = k ln W

Фиг. 7. Мемориалната плоча пред кабинета на Стивън Хокинг в Кеймбридж
kc3 A
S=
4~G
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