
Statystyczna natura entropii,  model Kaca, modele urnowe 



Zeroth: "You must play the game." 

First: "You can't win." 

Second: "You can't break even." 

Third: "You can't quit the game." 

 
C.P. Snow 



Statystyczna natura prawa wzrostu entropii 

Termodynamika opisuje systemy makroskopowe. Rola fluktuacji w takich układach 
jest zaniedbywalna. 

Kiedy fluktuacje stają się istotne? 
•         Punkt krytyczny (np. opalescencja krytyczna, temperatura Curie) 
•         Układy mezo-/nanoskopowe  (nano-elektronika, spintronika, kropki       

 kwantowe, silniki molekularne) 



Wzrost entropii wyznacza  strzałkę czasu  

Mechanika klasyczna zachowuje symetrię względem odwrócenia czasu !!?? 

Pokaż, że układ równań 

    
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣,

𝑚𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑥)  

jest niezmienniczy ze względu na transformację:   𝑡 → −𝑡, 𝑣 → −𝑣 

Siły dyssypatywne ( np. F = -av)  nie są niezmiennicze ze względu na tą transformację  



Dziwny jest ten świat … 

w którym entropia maleje 



Łamanie symetrii 𝑡 → −𝑡  pojawia się  jako konsekwencja dużej liczby 
atomów/cząstek (makroskopowości układu) 

Nierówność  ∆𝑆 ≥ 0 ma charakter statystyczny: procesy prowadzące do 
wzrostu entropii to przytłaczająca większość (ale te prowadzące do jej 
obniżenia  również  mają miejsce) 



Prawie jak Perpetuum mobile II rodzaju  

Nic za darmo  
              R. Feynman (1963) 



Różnica temperatur pozwala uzyskać pracę 

Nanotermodynamika, nanomaszyny 

(𝑇1 > 𝑇2) 



Silniki molekularne 

Rektyfikacja szumu -losowe przełączanie 
 umożliwia ukierunkowany transport 

Ale to nie są układy izolowane! 

R.D. Astumian,  „Thermodynamics and Kinetics of a 
Brownian Motor”, Science (1997) 

Nanotermodynamika, nanomaszyny – c.d. 



„Obniżanie entropii” w układach granularnych 



D. Van der Meer, P.Reimann, et al. PRL  (2004) 

-dynamically broken symmetry 
- dimerized fluxless states for even M>2 



Model pierścieniowy Kaca 

B – liczba czarnych kul 
W – liczba białych kul 
b - liczba czarnych kul bezpośrednio przed markerem 
w - liczba białych kul bezpośrednio przed markerem 

Fizyka: przy przekraczaniu markera kula zmienia kolor 
(niezmienniczość ze względu na zamianę t -> -t) 

Układ ten jest rzecz jasna periodyczny w czasie. 



Mamy rzecz jasna relacje: 

Wprowadzając: 

Otrzymujemy: 

B, W i Δ to wielkości makroskopowe. Natomiast w i b zawierają  informacje  
o lokalnej charakterystyce systemu.  Bez znajomości  w i b nie można obliczyć 
wielkości makroskopowych B, W i Δ. 

Model pierścieniowy Kaca – cd. 



Jeżeli dystrybucja markerów jest losowa, to możemy założyć, że spełnione są relacje: 

gdzie µ jest koncentracją markerów 

Założenie o losowym rozkładzie markerów  to analog tzw. hipotezy o chaosie  
molekularnym (Boltzmann’s Stoßzahlansatz). 

Przyjmując je otrzymujemy: 

czyli: 

(r. Boltzmanna) 

Równanie to oczywiście nie może opisywać ściśle ewolucji układu. Łamie ono 
niezmienniczość  t -> -t (paradoks  Loschmidt’a) oraz nie jest periodyczne w czasie 
(paradoks  Zermelo). 

Model pierścieniowy Kaca – cd. 



Literatura: 
 
• Zermelo, Boltzmann, and the recurrence paradox, V. S. Steckline, Am. J. Phys.  51, (1983) p. 894 
 
• Boltzmann's Dilemma: An Introduction to Statistical Mechanics via the Kac Ring,  
       Georg A. Gottwald and Marcel Oliver SIAM Review 2009 51:3, 613-635 
       (http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/070705799) 

Czy otrzymane rozwiązanie jest błędne? 
 
Jak wygląda numeryczna realizacja?  Czym jest w tym przypadku uśrednianie po zespole ? 



Model Ehrenfesta 

• Urny A i B zawierają łącznie N kul 
• Wybierz kulę i przełóż ją   
• Proces powtarzaj 



Niech to 𝑃𝑡 𝑁𝐴   prawdopodobieństwo, że w chwili t w urnie A znajduje się 𝑁𝐴 kul. 
 
• Pokaż, że spełnione jest następujące równanie (równanie Master) 

𝑃𝑡+1 𝑁𝐴 =
𝑁𝐴 + 1

𝑁
𝑃𝑡 𝑁𝐴 + 1 +

𝑁 − (𝑁𝐴 − 1)

𝑁
𝑃𝑡 𝑁𝐴 − 1  

 

• Pokaż, że  𝑃 𝑁𝐴 =
1

2𝑁
𝑁

𝑁𝐴
 jest rozwiązaniem stacjonarnym tego równania  

 

Model Ehrenfesta – c.d. 





Model Ehrenfesta – c.d. 

• Pokaż, że  stan stacjonarny spełnia tzw. warunek równowagi szczegółowej: 

𝑃 𝑁𝐴 T(𝑁𝐴 → 𝑁𝐴
′) = 𝑃 𝑁𝐴

′
 
T(𝑁𝐴

′→ 𝑁𝐴) 

Gdzie T(k→ l) to prawdopodobieństwo przejścia ze stanu k (i.e., w urnie A jest k kul)  
do  stanu l. 





Model Ehrenfesta - entropia 

Stany o ustalonym 𝑁𝐴 to „makrostany” o krotności 𝑁
𝑁𝐴

.  Na entropię 

otrzymujemy więc wzór 𝑆 = kBln 𝑁
𝑁𝐴

. Jest to tzw. entropia Boltzmanna  

(można ją obliczyć w oparciu o pojedynczą trajektorię układu) 



Model Ehrenfesta - entropia 

Entropia Gibbsa 

Entropy and time, Vinay Ambegaokar and Aashish A. Clerk, 
Am. J. Phys. 67, December 1999  



Problem: 
Rozważ układ trzech urn połączonych cyklicznie.  Niech przeskoki między urnami  
wykazują pewną asymetrię (dryf). Wyznacz rozkład stacjonarny. Czy spełniony jest 
warunek równowagi szczegółowej?  


