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W potocznym rozumieniu wzrost entropii kojarzy siȩ z nieporza̧dkiem. II za-

sada termodynamiki czȩsto jest przedstawiana jako nieuchronne da̧żenie otaczaja̧-

cego nas świata do chaosu. Co wiȩcej, druga̧ zasadȩ termodynamiki rozcia̧ga siȩ

(nies lusznie) na ca ly Wszechświat prorokuja̧c tzw. śmierć cieplna̧ Wszechświata

równomiernie wype lnionego promieniowaniem i materia̧. Sa̧ to pogla̧dy sprzeczne

z za lożeniami termodynamiki, mechanika̧ statystyczna̧ oraz symulacjami komput-

erowymi i eksperymentem. G lówny b la̧d polega na przyk ladaniu potocznego rozu-

mienia porza̧dku do ścis lej definicji entropii oraz rozcia̧ganiu drugiej zasady termo-

dynamiki poza zakres jej stosowalności.

Przyk ladów na potoczne rozumienie porza̧dku i nieporza̧dku jest wiele. Jeśli

rzeczy w pokoju sa̧ pouk ladane w równe kupki to mówimy o porza̧dku, jeśli zaś

porozrzucane to mówimy o nieporza̧dku. Gdy żo lnierze stoja̧ w dwuszeregu to

mówimy o porza̧dku a jeśli rozejda̧ siȩ po placu apelowym to postrzegamy ten

stan w oddziale jako nieuporza̧dkowany. Kryszta l jest bardziej uporza̧dkowany niż

ciecz otrzymana po jego stopieniu ponieważ atomy w krysztale tworza̧ struktury

regularne, tzn takie że każdy z atomów zajmuje określone miejsce w przestrzeni,

tak jak równo rozstawieni na placu żo lnierze. Natomiast w cieczy (n.p. woda)

każda cza̧steczka (n.p. H2O) może swobodnie poruszać siȩ w ca lej przestrzeni i

dlatego postrzegamy ten stan jako stan nieporza̧dku.  Laczymy pojȩcie porza̧dku

z przestrzennym  ladem i symetria̧. Czy entropia i II zasada termodynamiki ma

coś wspólnego z potocznie rozumianym porza̧dkiem? II zasada mówi, że każdy

uk lad izolowany da̧ży do takiego stanu, którego entropia jest najwiȩksza. Stan

ten nazywamy stanem równowagi termodynamicznej. Nie ma w drugiej zasadzie
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termodynamiki ustalenia co do porza̧dku lub nieporza̧dku stanu równowagi termo-

dynamicznej. Co wiȩcej nie pojawia siȩ też w ramach termodynamiki żadna ścis la

definicja tych dwóch pojȩć.

Wzia̧ lem dwa bardzo popularne podrȩczniki akademickie: z chemii (P.W.Atkin-

sa Chemia Fizyczna) oraz z fizyki (R.Feynmanna Wyk lady z Fizyki tom I), aby

sprawdzić jak zosta l tam przedstawiony zwia̧zek miȩdzy entropia̧ a porza̧dkiem.

Pierwszy z nich (P.W. Atkins) napisa l: Ponieważ w trakcie krzepniȩcia stopień

uporza̧dkowania cza̧steczek drastycznie siȩ zmienia , można oczekiwać, że przemi-

anom fazowym towarzyszy zmiana entropii. Jeśli przemiana jest egzotermiczna

jak w przypadku krzepniȩcia to zmiana entropii jest ujemna. Spadek entropii jest

zgodny z procesem uporza̧dkowania uk ladu. Z kolei R.Feynmann by l dużo bardziej

ostrożny w formu lowaniu zwia̧zku miȩdzy entropia̧ i porza̧dkiem. Przede wszystkim

poda l jak należy rozumieć porza̧dek i nieporza̧dek. Oto co napisa l: ”Nieporza̧dek

mierzymy liczba̧ sposobów, w które można poustawiać sk ladniki, nie naruszaja̧c

wygla̧du zewnȩtrznego cia la. Przy pomocy tej technicznej definicji nieporza̧dku mo-

żemy zrozumieć twierdzenie o entropii. Przez porza̧dek nie rozumiemy przyjemnego

 ladu, ale to że liczba różnych sposobów, na które możemy go zmienić nie naruszaja̧c

wygla̧du zewnȩtrznego jest wzglȩdnie ograniczona.

Aby zrozumieć techniczna̧ stronȩ definicji Feynmanna popatrzmy na świat

mikroskopowo. W jednej ma lej  lyżeczce wody znajduje siȩ astronomiczna liczba

cza̧steczek H2O (oko lo 1024, a dla porównania liczba ludzi na Ziemi jest rzȩdu 109,

czyli cza̧steczek jest milion miliardów razy wiȩcej). Cza̧steczki te sa̧ w nieustan-

nym ruchu. Ca ly czas zmieniaja̧ swoje po lożenie w przestrzeni. Jednak ich ruch

wcale nie wp lywa na kroplȩ wody. Jest ca ly czas taka sama, nie porusza siȩ i

nie zmienia swego wygla̧du zewnȩtrznego, pomimo że cza̧steczki wody poruszaja̧

siȩ z prȩdkościami kilkuset metrów na sekundȩ. Cza̧steczki wody ca ly czas za-
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mieniaja̧ siȩ miejscami. Gdybyśmy mogli na chwilȩ zatrzymać cza̧steczki i zrobić

im zdjȩcie to taki obraz nazwalibyśmy mikrostanem lub jak napisa l Feynmann jed-

nym ze sposobów poustawiania sk ladników kropli wody bez naruszania jej wygla̧du

zewnȩtrznego. Liczba mikrostanów, nazwijmy ja̧ W , jest astronomiczna, dużo

wiȩksza niż liczba samych cza̧steczek. Można ja̧ policzyć w ramach mechaniki

statystycznej. Pod koniec XIX wieku austriacki fizyk Ludwig Boltzmann poda l

zwia̧zek pomiȩdzy entropia̧ (wielkościa̧ termodynamiczna̧) a liczba̧ mikrostanów

(czyli wielkościa̧ statystyczna̧):

S = kB ln W (1)

Entropia jest równa logarytmowi naturalnemu z liczby mikrostanów pomnożonemu

przez sta la Boltzmanna, kB . Ta ostatnia ma prosta̧ interpretacjȩ: 3kBT/2. gdzie

T jest temperatura̧, jest równe średniej (typowej) energii kinetycznej atomu.

Wyobraźmy sobie, że nasze cia lo sk ladaja̧ce siȩ z N elementów ograniczymy w

ten sposób, że każdy z nich zajmuje określone miejsce w przestrzeni n.p. żo lnierze

na placu apelowym stoja̧ wszyscy nieruchomo na baczność. Entropia takiego uk ladu

jest zero bo sposób ustawienia żo lnierzy jest tylko jeden a zgodnie ze wzorem (1)

logarytm z jedynki jest zero.

Po chwili zwalniamy ograniczenie i pada komenda ”rozej́sć siȩ”. Żo lnierze za-

czynaja̧ siȩ poruszać po placu bez celu. Powoli równomiernie wype lniaja̧ plac. En-

tropia wzrasta bo liczba sposobów rozmieszczenia żo lnierzy na placu wzrasta. Inny

przyk lad to przyjȩcie noworoczne u prezydenta. Najpierw wszyscy stoja̧ nieru-

chomo pod ściana̧ a prezydent sk lada życzenia. Znów mamy tylko kilka sposobób

na przestawienie ludzi tak by nie zmienić wygla̧du zewnȩtrznego w sali. W chwilȩ

później wszyscy rozchodza̧ i każdy stara siȩ każdemu z lożyć życzenia, sala siȩ wy-

pe lnia. Teraz można przestawiać ludzi na wiele sposobów nie zmieniaja̧c wygla̧du
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zewnȩtrznego sali z ludźmi.

Jak w tym kontekście rozumieć porza̧dek i nieporza̧dek? Otóż pocza̧tkowo

mielísmy tylko jeden stan w jakim by l nasz uk lad. Mielísmy o nim pe lna̧ informacjȩ.

Można tu mówić o porza̧dku. Gdy jednak pozwolilísmy na swobodne rozmieszczenie

ludzi w sali, żo lnierzy na placu czy ubrań w szafie to okaza lo siȩ, że liczba sposobów

roz lożenia wzros la a wiȩc wzrós l nieporza̧dek. I w tym sensie entropia jest miara̧

nieporza̧dku.

Czy można zobaczyć taki porza̧dek czy nieporza̧dek? Ścísle rzecz biora̧c nie,

ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć liczby sposobów na jakie da siȩ poustawiać

elementy nie zmieniaja̧c ca lości. Niemniej mamy pewne intuicyjne pojȩcie porza̧dku

oparte na tym co możemy zobaczyć. Atomy, lub cza̧steczki w krysztale zajmuja̧

w przestrzeni regularnie określone miejsca, których nie moga̧ opuścić. Natomi-

ast w cieczy lub gazie atomy, lub cza̧steczki moga̧ swobodnie przemieszczać siȩ w

ca lej objȩtości. Zgodnie z nasza̧ intuicja̧ wia̧ża̧ca̧  lad z porza̧dkiem, kryszta l jest

uporza̧dkowany a ciecz lub gaz sa̧ nieuporza̧dkowane. Jest to jednak obraz staty-

czny. Tak naprawdȩ atomy w krysztale sa̧ w cia̧g lym ruchu mimo, że ten ruch może

siȩ odbywać tylko w pobliżu wȩz lów sieci krystalicznej (miejsc ich rozmieszczenia).

Czy jednak kryszta l musi mieć entropiȩ mniejsza̧ niż ciecz? Popatrzmy na to inaczej.

Wyobraźmy sobie, że na placu apelowym odbywaja̧ siȩ ćwiczenia. Żo lnierze stoja̧ w

rzȩdach i na rozkaz zaczynaja̧ ćwiczyć. Każdy wykonuje ruchy, podnosza̧c karabin

i opuszczaja̧c go i nikt nikomu nie przeszkadza ponieważ wszyscy sa̧ ustawieni w

odpowiednich równych odleg lościach. To jest przyk lad naszego kryszta lu. Teraz

wyobraźmy sobie, że żo lnierze moga̧ swobodnie poruszać siȩ po placu w trakcie

wykonywania ćwiczeń. Nagle okazuje siȩ, że z powodu przemieszczania siȩ po placu

jedni drugim przeszkadzaja̧ tak bardzo, że czȩść żo lnierzy w ogóle nie wykonuje

ćwiczeń, bo ma na nie za ma lo miejsca. Krótko mówia̧c pomimo tego, że dalísmy
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żo lnierza̧ swobodȩ ruchu po placu to w efekcie spowodowalísmy, że niektórzy z nich

w ogóle nie moga̧ wykonać żadnego ruchu.

Ten brak ruchu powoduje że liczba sposobów porozmieszczania elementów

maleje a tym samym maleje entropia. Widać tu drugi aspekt entropii: im wiȩksza

swoboda ruchu tym wiȩksza entropia. Przy czym okazuje siȩ, że jeśli elementy

uk ladu sa̧ rozmieszczone regularnie to średnio każdy może dostać wiȩcej miejsca do

ruchu niż wtedy gdy elementy roz lożymy nieregularnie. Oczywíscie to czy tak jest

bardzo zależy od gȩstości tzn. od tego jak dużo elementów przypada na jednostkȩ

objȩtości czy jak w przypadku żo lnierzy na placu ilu żo lnierzy przypada na jed-

nostkȩ pola powierzchni placu. Gdy żolnierzy jest ma lo to, oczywiscie, bȩda̧ mieli

wiȩcej swobody ruchu gdy bȩda̧ mogli poruszać siȩ po placu bez ograniczeń (można

taka̧ sytuacjȩ porównać do gazu). Natomiast gdy żo lnierzy na placu jest dostate-

cznie dużo to w nieuporza̧dkowanym stanie liczba sposobów poruszania siȩ (analogia

do cieczy) może być mniejsza niż wtedy gdy żo lnierze sa̧ uporza̧dkowani w rzȩdach

(analogia do kryszta lu) i w konsekwencji entropia stanu nieuporza̧dkowanego jest

mniejsza niż stanu uporza̧dkowanego. Tak siȩ dzieje w krysztale twardych kul (kule

bilardowe). Można wykonać symulacje komputerowe powstawania kryszta lu takich

kul (rys.1) i zobaczyć, że w uk ladzie obok cieczy pojawia siȩ kryszta l. Co wiȩcej

ten kryszta l ma entropiȩ wiȩksza̧ niż entropia cieczy o tej samej gȩstości. Takie

uk lady otrzymuje siȩ w zawiesinach n.p. kuleczek krzemionki pokrytej odpowied-

nim polimerem (rys.2). Na rysunku 3 pokazany jest kryszta l kuleczek krzemionki.

Podsumowuja̧c:Jeśli nasza̧ definicjȩ nieporza̧dku oprzemy na technicznej definicji

określaja̧cej liczbȩ sposobów roz lożenia elementów sk ladaja̧cych siȩ na dane cia lo

(uk lad) bez zmiany jego wygla̧du zewnȩtrznego to im wiȩcej jest tych sposobów tym

wiȩksza jest entropia. Sta̧d tym wiȩksza entropia im wiȩkszy nieporza̧dek. Nato-

miast, niekoniecznie musi to oznaczać nie lad przestrzenny struktury. Struktury
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regularne (i mi le dla oka) moga̧ mieć wiȩksza̧ entropiȩ niż struktury nieregularne

bez wyraźnego dla oka porza̧dku. Tak jak napisa lem na pocza̧tku: nieporozumie-

nie wziȩ lo siȩ sta̧d, że po la̧czylísmy nasze intuicyjne widzenie porza̧dku ze ścis la̧

definicja̧ entropii.

Aby popatrzeć na zagadnienie z punktu widzenia oddzia lywań miȩdzycza̧s-

teczkowych rozważmy pojawianie siȩ porza̧dku w ciek lych kryszta lach. Sa̧ to ciecze

utworzone z prȩtopodobnych cza̧steczek, które w odpowiednich warunkach moga̧ siȩ

porza̧dkować. Nazwa ciek le kryszta ly pochodzi od ich w lasności: można je przelać

jak ciecz, mimo iż wykazuja̧ uporza̧dkowanie podobnie jak kryszta ly. Paradyg-

matem ciek lego kryszta lu jest uk lad sztywnych prȩtów modelowanych ba̧dź jako

cylindery ba̧dź jako sferocylindry (cylindry zakończone pó lkulami ) oddzia luja̧ce

tylko potencja lem odpychaja̧cym, krótkozasiȩgowym tzn. prȩty, po prostu, nie moga̧

siȩ przecinać ani przenikać. Model ten zosta l wprowadzony w 1949 roku przez Larsa

Onsagera w celu opisania uporza̧dkowania w roztworach wodnych wirusa mozaiki

tytoniowej (TMV=tobacco mosaic virus), sztywnych cza̧steczek o d lugości 300 nm

i średnicy 20 nm (1nm = 10−9m). Model Onsagera zosta l szczegó lowo zbadany

w latach 80-tych i 90-tych XX wieku przez grupȩ holenderskiego fizyka D.Frenkla.

Na rysunkach (4-6) pokazane zosta ly zdjȩcia z symulacji komputerowych. Uk lad

prȩtów jest zwyk la̧ ciecza̧ gdy gȩstość prȩtów jest ma la (rys.4). Po zwiȩkszeniu

gȩstości prȩty nagle porza̧dkuja̧ siȩ tak że średnio wszystkie sa̧ skierowane w tym

samym kierunku (mówimy tu o uporza̧dkowaniu orientacyjnym). Tak tworzy siȩ

faza nematyczna (rys.5). Gdy jeszcze bardziej zwiȩkszymy gȩstość to zaobserwu-

jemy u lożenie cza̧steczek w warstwy (rys. 6). Taka struktura nazywa siȩ smek-

tykiem. Do opisu uk ladu wystarcza̧ dwa parametry: gȩstość, ρ, (t.j. liczba prȩtów

przypadaja̧ca̧ na jednostkȩ objȩtości) oraz stosunek d lugości prȩta L do jego sze-

rokości D, L/D. Zmieniaja̧c stosunek L/D możemy badać zarówno krótkie cza̧s-
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teczki jak i d lugie sztywne polimery. W uk ladzie sztywnych prȩtów temperatura

wystȩpuje tylko jako skala energii. Energia uk ladu jest tylko funkcja̧ temperatury

(energia kinetyczna) i dlatego nie ma wp lywu na przej́scia fazowe. Jak wiadomo

w sta lej temperaturze i dla sta lej gȩstości, energia swobodna, F , (F = U − TS,

gdzie U jest energia̧ wewnȩtrzna̧ a S jest entropia̧) dla fazy stabilnej jest mini-

malna. Jest to konsekwencja drugiej zasady termodynamiki. Ponieważ U nie zależy

od objȩtości oznacza to, że przej́scia fazowe do struktur o niższej symetrii (lep-

iej uporza̧dkowanych) sa̧ zwia̧zane z rosna̧ca̧ entropia̧ tak aby F mala lo. Pozornie

wydaje siȩ, że taki scenariusz przej́scia fazowego jest wbrew naszej intuicji ponieważ

wzrost uporza̧dkowania sk lonni jesteśmy przypisywać si lom przycia̧gaja̧cym (czyli

maleja̧cej energii wewnȩtrznej) a nie krótkozasiȩgowym si lom odpychaja̧cym (czyli

rosna̧cej entropii). Popatrzmy jak ten scenariusz dzia la w przypadku przej́scia

fazowego faza izotropowa faza nematyczna. W tym przej́sciu cza̧steczki ciek lego

kryszta lu porza̧dkuja̧ siȩ orientacyjnie. Oznacza to, że entropia rotacyjna maleje.

Niemniej ca lkowita entropia uk ladu rośnie gdyż dziȩki uporza̧dkowaniu orienta-

cyjnemu wzros la swoboda ruchu translacyjnego cza̧steczek i przy odpowiedniej gȩs-

tości (lub stȩżeniu w roztworze) wzrost entropii ruchu translacyjnego przeważa nad

zmiejszeniem entropii rotacyjnej i uk lad spontanicznie tworzy z fazy izotropowej

fazȩ nematyczna̧. Nie oznacza to bynajmniej, że entropia fazy uporza̧dkowanej

w warunkach wspó listnienia jest wyższa niż fazy nieuporza̧dkowanej. Ponieważ

gȩstość fazy uporza̧dkowanej jest wyższa niż izotropowej, przez to entropia tej pier-

wszej jest niższa. Innymi s lowy to skok gȩstości w przej́sciu fazowym prowadzi

do obniżenia entropii fazy uporza̧dkowanej. To samo by by lo gdyby porównać

entropiȩ fazy izotropowej o wiȩkszej i mniejszej gȩstości. Ta pierwsza mia laby

mniejsza̧ entropiȩ na cza̧steczkȩ. Dlatego też, gdy dyskutuje siȩ wp lyw entropii

na porza̧dek, powinno siȩ analizować uk lad w sta lej gȩstości i zastanawiać siȩ czy
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wprowadzenie uporza̧dkowania zmieni entropiȩ tak jak to zrobilísmy w powyższej

dyskusji. W przypadku smektyka obraz przej́scia w ujȩciu entropowym wygla̧da

nastȩpuja̧co. Utworzenie warstw powoduje, że entropia ruchu translacyjnego w kie-

runku prostopad lym do warst bardzo maleje. To zmiejszenie jest przeważone przez

wzrost entropii zwia̧zanej z ruchem translacyjnym w ramach warstw (równoleg lym

do warstw). Obraz jaki wy lania siȩ z powyższej analizy jest nastȩpuja̧cy: w rzeczy-

wistych uk ladach ciek lokrystalicznych zmiana temperatury powoduje (dziȩki si lom

przycia̧gaja̧cym) zmianȩ gȩstości a to z kolei prowadzi dziȩki krótkozasiȩgowym

si lom odpychaja̧cym (omówionym powyżej) do przej́scia fazowego. Ten sam efekt

można uzyskać przyk ladaja̧c do uk ladu odpowiednio duże císnienie przy sta lej tem-

peraturze. Inne przyk lady przej́scia fazowego indukowanym przez entropiȩ jest

flokulacja (tworzenie agregatów w roztworze) indukowana przez polimery. Dodanie

polimeru do zawiesiny koloidów powoduje powstanie efektywnego przycia̧gania miȩ-

dzy cza̧steczkami koloidu, wynikaja̧cych ze zmniejszenia entropii konformacyjnej

 lańcuchów polimerowych w obecności rozproszonych cza̧steczek koloidów. Oby-

dwa przyk lady pokazuja̧ jak duży ma wp lyw entropia konfiguracyjna na efektywne

(strukturalne) oddzia lywania miȩdzy koloidami.

W ogólności gdy zaczynamy rozważać struktury regularne w skali odleg lości

wiȩkszej niż skala mikroskopowa (n.p. takie uk lady bada siȩ w ramach chemii

supramolekularnej czy też miȩkkiej materii) to wydaje siȩ, że regularne struktury

czȩsto powstaja̧ dlatego, że ich entropia jest wiȩksza niż struktur nieregularnych.

Bardzo czȩsto też regularność struktur w dużej skali d lugości prowadzi do wiȩkszej

swobody ruchu elementów sk ladowych w mniejszej skali d lugości. Na rysunku 7

pokazane sa̧ dwa przyk lady regularnych struktur utworzonych w stȩżonych rozt-

worach wodnych myde l. Cza̧steczki myd la uk ladaja̧ siȩ na powierzchni zaznaczonej

na rysunku kolorem szarym. Woda znajduje siȩ w kana lach, zaznaczonych kolorem
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czerwonym i niebieskim, po obu stronach powierzchni. Na rysunku zosta la pokazana

komórka elementarna takiej struktury. Ca lość struktury można odtworzyć przez

z lożenie takich komórek jedna obok drugiej. Dostaniemy wtedy strukturȩ w której

komórka elementarna jest powtarzalnym elementem w przestrzeni. Ciekawe w ta-

kich strukturach jest to, że uporza̧dkowanie myd la prowadzi do wzrostu swobody

obrotowej cza̧steczek wody w kana lach a tym samym do wzrostu entropii rotacyjnej

cza̧steczek wody. Warto dodać, że rozmiar komórki elementarnej jest oko lo 50 nm

czyli wewna̧trz jednej komórki znajduje siȩ miliony cza̧steczek wody.

Z przyk ladów, które zosta ly przedstawione wynika, że w ogólności, nie należy

 la̧czyć zmiejszenia entropii z pojawieniem siȩ mi lych dla oka, regularnych struk-

tur. Zwia̧zek miȩdzy entropia̧ a nieporza̧dkiem najlepiej oddaje definicja opisana w

ksia̧żce R.Feynmanna a sformalizowana w równaniu Boltzmanna (równanie (1)).
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rys.1 Na rysunku widać kryszta l kul bilardowych wspó listniejaa̧cy z ciecza̧ kul bilar-

dowych w symulacjach komputerowych (symulacje wykonano w grupie

D.Frenkla).

rys.2 Przyk lad rzeczywistych kul bilardowych: kulki krzemionki pokryte polimerem

w roztworze toluenu.

rys.3 Kryszta l kulek krzemionkowych w roztworze.

rys.4 Faza izotropowa (ciecz) cza̧steczek prȩtopodobnych (symulacje wykonano w

grupie D.Frenkla). Gdy zwiȩkszymy gȩstość cza̧steczek w uk ladzie to nasta̧pi

spontaniczne uporza̧dkowanie orientacyjne (rys. 5).

rys.5 Faza nematyczna (ciek lokrystaliczna). Cza̧steczki uk ladaja̧ siȩ wzd luż jednego

kierunku w przestrzeni. Gdy nadal bȩdziemy zwiȩkszać gȩstość to nasz uk lad

utworzy warstwy (rys.6).

rys.6 Faza smektyczna (ciek lokrystaliczna). Cza̧steczki uk ladaja̧ siȩ wzd luż jednego

kierunku w przestrzeni oraz w warstwy. Wewna̧trz każdej warstwy cza̧steczki

maja̧ swobodȩ ruchu natomiast nie moga̧ swobodnie przechodzić z warstwy do

warstwy.

rys.7 Komórki elementarne regularnych struktur D i G tworzonych w stȩżonym rozt-

worze wodnym myde l. Myd lo uk lada siȩ na powierzchni, zaznaczonej kolorem

szarym, a w czerwonych i niebieskich kana lach po obu stronach powierzchni

jest woda. Inne struktury można znaleźć na stronie:

http://www.ichf.edu.pl/WTGRH/surfaces.html .
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