1. DRUHÝ ZÁKON A JEHO HLUBOKÁ ZÁHADA
1.1 NEÚNAVNÝ PROUD NAHODILOSTI
Co to vlastně je druhý zákon termodynamiky? Proč hraje klíčovou roli
v chování fyzikálních systémů? A proč v něm spatřujeme hlubokou záhadu?
V následujících kapitolách knihy se pokusíme porozumět zvláštní povaze
této záhady i tomu, proč je nutné jít do značné hloubky, abychom ji vyřešili.
Zavede nás do zatím neprobádaných oblastí kosmologie i k otázkám, které
dle mého soudu dokážeme zodpovědět pouze tak, že přijmeme radikálně
nový pohled na historii celého našeho vesmíru. Tím se však budeme zabývat až později. Pro tuto chvíli se omezíme jenom na pochopení pojmů
obsažených v tomto všeplatném zákoně.
Pod pojmem „fyzikální zákon“ obvykle rozumíme jisté tvrzení či rovnici,
jež dává do souvislosti různé pozorovatelné veličiny. Například Newtonův
druhý pohybový zákon říká, že časová změna hybnosti částice (hybnost je
její hmotnost krát rychlost) je rovna celkové síle, která na ni působí. Anebo
zákon zachování energie, podle něhož je celková energie izolovaného systému v určitém okamžiku rovna jeho celkové energii v kterémkoli jiném
okamžiku. Podobně platí také zákony zachování elektrického náboje, hybnosti či momentu hybnosti. Einsteinův slavný zákon E = mc2 říká, že energie
systému je vždy rovna jeho hmotnosti přenásobené druhou mocninou rychlosti světla. Anebo třetí Newtonův pohybový zákon, podle něhož síla, jakou
těleso A působí na těleso B, je v kterémkoli okamžiku vždy, co do velikosti,
rovna síle, jakou B působí na A, jen je opačně orientovaná. A stejné to je i se
spoustou dalších fyzikálních zákonů.
Všechno jsou to rovnosti. Totéž platí i pro takzvaný první zákon termodynamiky, což není vlastně nic jiného než zmíněný zákon zachování energie,
nyní však formulovaný v kontextu termodynamiky. Slovo „termodynamika“
používáme proto, že do úvahy nyní bereme i energii tepelného pohybu, neboli
uvažujeme také náhodné pohyby jednotlivých částic, z nichž se systém skládá.
Právě taková energie definuje tepelnou energii systému. Teplotu systému pak
definujeme jako tuto energii přepočtenou na jeden stupeň volnosti (k tomu
se ještě vrátíme). Když například odpor vzduchu brzdí letící projektil, není zákon zachování celkové energie (ve smyslu prvního zákona termodynamiky)
narušen i přesto, že projektil postupně ztrácí svou kinetickou energii proto,
že se zmenšuje jeho rychlost. Jednotlivé molekuly vzduchu a také projektilu
se totiž současně stávají energetičtějšími, mají stále větší náhodné pohyby
zásluhou tepla vznikajícího třením.
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Naproti tomu druhý zákon termodynamiky není rovnost, ale nerovnost.
Tvrdí prostě, že jistá veličina zvaná entropie izolovaného systému, což je
míra jeho neuspořádanosti či „náhodnosti“, s časem narůstá (anebo alespoň
neklesá). Zní to jako dost obecné a vágní tvrzení a zjevně se v definici entropie
obecného systému může skrývat i prvek subjektivity. Ve většině formulací
druhého zákona termodynamiky navíc musíme připustit, že tu a tam může
výjimečně entropie v důsledku náhodných fluktuací (na chvíli) klesat, i přes
všeobecný trend k jejímu globálnímu růstu.
Ale i přes tuto svou vrozenou neurčitost je druhý zákon (jak mu budu
od tohoto okamžiku zkráceně říkat) natolik všeobecný, že se uplatňuje ve
spoustě systémů ovládaných různými dynamickými pravidly. Platí například stejně dobře v teorii relativity jako v klasické Newtonově teorii, anebo
pro spojitá pole Maxwellovy elektromagnetické teorie (jak ukážeme v kapitolách 2.6, 3.1 a 3.2 a explicitně v dodatku A.1) či v teoriích uvažujících
pouze diskrétní částice. Funguje dokonce i v ryze spekulativních dynamických teoriích, o nichž nelze předpokládat, že by popisovaly náš skutečný
svět. Největší význam ale má, když ho aplikujeme na realistická dynamická
schémata, například na newtonovskou mechaniku určující reverzibilní deterministický vývoj. Přestože je mechanika reverzibilní v čase, tedy pro určitý
vývoj do budoucnosti dostaneme pouhým převrácením časové souřadnice
možný vývoj směrem do minulosti, druhý zákon o jednosměrném narůstání
entropie přesto platí.
Abychom záležitost názorně objasnili, představme si film zachycující nějaký reálný děj, který je plně v souladu s Newtonovými dynamickými zákony,
jež jsou časově reverzibilní. Když potom pustíme film pozpátku, bude proces,
který uvidíme, také plně v souladu s těmito dynamickými zákony. To může
čtenáře a diváka překvapit. Třeba film, na kterém je zachyceno vajíčko, jež
se kutálí po stole, potom padá k zemi a nakonec se na podlaze rozkřápne,
zobrazuje přípustný a dobře známý děj. Ale stejný film puštěný pozpátku
v čase, kdy nejprve vidíme zbytky rozkřáplého vajíčka na podlaze, ze kterého se zázrakem poskládá neporušené vajíčko (všechny kousky skořápky
se uspořádají do neporušeného vejčitého tvaru, do něhož se přitom pěkně
naskládá rozpláclý bílek a uvnitř něj žloutek), jež potom vyskočí nahoru
na stůl, to je proces, který v reálném světě určitě nikdo z nás neviděl (obrázek 1.1). A přesto je newtonovská dynamika každé individuální částice, která
je dle druhého pohybového zákona dána zrychlením vyvolaným výslednicí
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Obr. 1.1 Vajíčko kutálející se po stole, jež pak padá dolů na podlahu a tam se
rozbíjí v souladu se zákony pohybu, které jsou časově reverzibilní.

působících sil a případnými elastickými srážkami, v čase plně reverzibilní.
To samé platí dokonce i v moderní fyzice, která do přesnějšího popisu zahrnuje relativistické a kvantové efekty. Prozatím se zde vyhneme podrobným
úvahám, jež se týkají fyziky černých děr v kontextu obecné relativity, i některým aspektům kvantové mechaniky. Ty budou důležité později a vrátíme se
k nim především v kapitole 3.4. Pro tuto chvíli nám plně postačuje klasický
newtonovský obraz světa.
Musíme si uvědomit, že děje ve filmu, který běží jak vpřed, tak i pozpátku,
jsou oba zcela konzistentní s Newtonovými pohybovými zákony. Ale proces, kdy se rozbité vajíčko samo od sebe uspořádá, je v rozporu s druhým
zákonem termodynamiky. Je vysoce nepravděpodobné, že bychom něco takového kdy spatřili v reálném světě, takže tento proces můžeme z praktického
hlediska úplně ignorovat. Druhý zákon nám, zhruba řečeno, vlastně říká,
že v průběhu času se vše stává „čím dál neuspořádanější“. Nastavíme-li systém do jistého počátečního stavu a pak ho necháme samovolně vyvíjet do
budoucnosti, bude mít tendenci přejít do stavu, který vypadá náhodnější
a méně uspořádaný. Správně bychom neměli říkat, že se do méně uspořádaného stavu nutně vyvine, ale že se do tohoto stavu vyvine s velmi vysokou
mírou pravděpodobnosti. Z praxe dobře víme, že se musíme smířit s tím, že
věci se stávají čím dál nahodilejšími. Není to absolutně vždy, jen se tak děje
s vysokou mírou pravděpodobnosti.
S velkou dávkou jistoty určitě můžeme tvrdit, že budeme pozorovat jen
růst entropie, tedy nárůst nahodilosti a neuspořádanosti. Takto vyslovený
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druhý zákon zní jako beznadějné konstatování, že všechno ve světě se stává
méně organizované. Není v tom ale žádné mystické tajemství či záhada, jak
by snad mohl naznačovat mnou zvolený název této části knihy. Jde pouze
a výhradně o konstatování, jakou přirozenou tendenci mají procesy, jsou-li
věci ve vesmíru ponechány samy o sobě. Druhý zákon jen vyjadřuje nevyhnutelný a poněkud deprimující rys celé naší existence. Z této perspektivy
patří druhý zákon termodynamiky k tomu nejpřirozenějšímu, co kolem sebe
pozorujeme, a odráží se v něm mnohé z naší každodenní zkušenosti.
Někomu by se mohlo zdát, že vznik složitého a sofistikovaného života na
naší Zemi je v příkrém rozporu s diktátem druhého zákona, jenž přikazuje, aby neuspořádanost stále narůstala. Později (konkrétně v kapitole 2.2)
objasním, že v tom ve skutečnosti žádný rozpor není. Pokud je mi známo,
biologie je v plném souladu s požadavkem druhého zákona, aby celková
entropie izolovaného systému narůstala. Záhada, kterou naznačuje název
této části knihy, se týká fyziky a nacházíme ji na úplně odlišné rozměrové
škále. Přestože bychom mohli najít určité souvislosti s překvapující organizovaností života, kterou zkoumá biologie, máme dobré důvody se domnívat,
že biologická složitost není s druhým zákonem neslučitelná.
Je také nutno zcela otevřeně říci, jaký je statut druhého zákona termodynamiky v kontextu fyziky: jedná se o zcela nezávislý princip, který musíme
přidat k dynamickým zákonům (například Newtonovým pohybovým zákonům). Nelze ho z nich logicky odvodit. Konkrétní definice entropie systému je
přitom v kterémkoli okamžiku symetrická vzhledem ke směru toku času (ve
zmíněném filmu zachycujícím padající vajíčko je definice entropie v každém
okamžiku nezávislá na tom, kterým směrem film právě pouštíme). Jsou-li dynamické zákony časově symetrické (což je jistě případ Newtonových zákonů)
a entropie systému není konstantní (což je zjevně případ rozbíjení vajíčka),
je zřejmé, že druhý zákon nelze ze zákonů dynamiky logicky odvodit. Kdyby
totiž entropie v jisté situaci narůstala (rozbíjení vejce), a to zcela v souladu
s druhým zákonem, pak by při časově obráceném ději naopak musela klesat
(zázračné sebesestavení vajíčka), což by naopak bylo s druhým zákonem
v jasném rozporu. Protože však jsou oba mechanické procesy plně konzistentní s (Newtonovou) dynamikou, plyne odtud, že druhý zákon prostě není
důsledkem zákonů dynamiky.

21

