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Анотація  
У статті показано, що при вивченні властивостей макроскопічних систем, які 

складаються з величезного числа частинок (молекул), неможливо спостерігати за 
поведінкою кожної з них. Необхідні ж дані про макросистему можна отримати, застосовуючи 
методи статистичної фізики, які основані на теорії ймовірностей – математичній теорії 
непередбачуваних явищ (процесів). У пропонованому матеріалі ці дані представлені у 
процесі встановлення взаємозв‟язку ентропії системи з її термодинамічною ймовірністю 
стану. На основі аналізу отриманого взаємозв‟язку, зроблено важливі методологічні 
висновки, зокрема про можливість (неможливість) «теплової смерті» Всесвіту. 

Ключові слова  
Термодинаміка, статистична фізика, теорія ймовірностей, ентропія, макро- і 

мікростани системи, флуктуації 
Abstract  

In the article it is shown that in studying the properties of macroscopic systems, which 
consist of a large number of particles (molecules), it is impossible to observe the behavior of each 
of them. The necessary data about the macrosystem can be obtained by applying methods of 
statistical physics, which are based on the theory of probabilities – the mathematical theory of 
unpredictable phenomena (processes). In the proposed material, these data are presented in the 
process of establishing the relationship between the entropy of the system and its thermodynamic 
probability state. On the basis of the analysis of the obtained relationship, important 
methodological conclusions were made, in particular about the possibility (impossibility) of "thermal 
death" of the universe. 

Keywords  
Thermodynamics, statistical physics, probability theory, entropy, macro and microstate 

system, fluctuations. 

 

Згідно з основами феноменологічної термодинаміки всі процеси у 
замкнутій системі відбуваються у напрямку зростання ентропії. Врешті 
решт система переходить у рівноважний стан, у якому ентропія досягає 
максимуму, і всі процеси в ній припиняються. Цей висновок, якщо його 
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розуміти буквально, знаходиться у протиріччі з основними уявленнями 
молекулярно-кінетичної теорії. Розглянемо, наприклад, уявний дослід у 
вигляді закритої посудини, розділеної перегородкою на дві однакові 
частини І і ІІ. Нехай спочатку у частині посудини І знаходиться N молекул 
ідеального газу, а в частині ІІ – жодної. У момент часу t  0 миттєво 
видалимо перегородку. Газ почне розширюватися. Молекули з частини І 
будуть переходити у частину ІІ. Через деякий час виникне й зворотний 
потік молекул з частини ІІ у частину І, після чого розпочнеться  

і буде продовжуватися обмін молекулами між обома частинами. Коли 
числа молекул N1 і N 2 в обох частинах посудини, а також їх потоки туди і 
назад вирівняються, настане стан рівноваги. Але це буде динамічна, а не 

статична рівновага. У стані динамічної рівноваги рівність N1  N 2  N 2 
 

майже ніколи не спостерігається. Рівність відноситься не до миттєвих 

значень  N1  і  N 2 , а до їх середніх значень за тривалий проміжок часу:  

 N1   N2 N 2 . Самодовільні відхилення чисел N1 і N 2 , а також й 
будь-яких інших фізичних величин, від їх середніх значень, які зумовлені 
тепловим рухом, називаються «флуктуаціями».  

У нашому прикладі принципово можлива така флуктуація, коли всі 
молекули газу, які спочатку були рівномірно розподілені по всій посудині, 
самодовільно збираються в одній з рівних її частин І або ІІ. Щоб 
переконатися в цьому, припустимо, що молекули газу є матеріальними 
точками, а стінки посудини абсолютно гладенькі. Якщо в деякий момент 
часу t змінити напрями швидкостей на протилежні, то молекули почнуть 
рухатися у протилежних напрямах, проходячи точно ті ж положення, 
через які вони проходили раніше. Звідси випливає, що якщо в момент 
часу t  0 всі молекули газу знаходилися в частині посудини І, то вони 
знову зберуться у тій же частині у момент часу 2t . Чому ж такі процеси 
практично ніколи не спостерігаються? Відповідь, яку дає молекулярно-
кінетична теорія, полягає в тому, що такі процеси хоч принципово й 
можливі, але у випадку величезної кількості молекул N вкрай 
малоймовірні.  

Розрахуємо ймовірність таких процесів. Нехай у посудині 
знаходиться лише одна молекула. Тоді, за відсутності зовнішніх силових 
полів, молекула з рівною ймовірністю може потрапити або в частину І, 
або в частину ІІ. Ймовірність попадання її в ці однакові частини 

PI  PII  1 2 . Тепер помістимо в посудину ще одну молекулу. Оскільки 

молекули ідеального газу не взаємодіють між собою, то їх попадання в 
ту, чи ту частину посудини будуть незалежними подіями. Ймовірність 

того, що обидві вони виявляться в частині І, знаходиться за теоремою 
 

множення ймовірностей і буде дорівнювати PI  1 2 1 2  1 4 . Якщо ж у 
 

посудині N  молекул, то, міркуючи аналогічно, знайдемо, що ймовірність 
 

їх  попадання в  частину  посудини І  буде P   1 2N . При   N 10 
 

 

 1 210
   1 1024  0,001. 

 I  
 

отримаємо   PI Якщо протягом тривалого  (в 
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границі нескінченно тривалого) часу фотографувати розташування 
молекул у посудині через рівні проміжки часу, то на кожні 1000 кадрів у 
середньому припаде приблизно 1 кадр, на якому будуть зафіксовані всі 
10 молекул лише в частині посудини І. Те ж саме можна сказати й про 
частину ІІ. За теоремою додавання ймовірностей отримається в 
середньому 2 кадри на кожну тисячу з молекулами зосередженими або в 
частині І, або в частині ІІ (без різниці у якій). Все це не лише принципово 
можливо, але й фактично доступно для спостереження. Проте, вже при 

N 100  ми  отримуємо  P   1 2100
   10

30
 ,  і  практично немає  жодних 

I  

шансів спостерігати відповідну флуктуацію. При N  10 
20

 для ймовірності 

PI   отримується надто мала величина P   1 210
20     10

310
19  . З такого виду 

I   

ймовірностями і відповідними їм подіями можна зовсім не рахуватися [1, 
С. 35-36].  

Узагальнимо наш розрахунок на посудину будь-якого об‟єму. Нехай 

V0 – об‟єм всієї посудини, а V – об‟єм будь-якої її частини. Ймовірність 

того, що будь-яка молекула попаде в об‟єм V , дорівнює V V0 , а 
 

ймовірність того, що в об‟ємі V виявляться всі  N молекул ідеального 

газу, знайдеться з виразу  

PI   V V0 N . (1) 
 

Таким чином, відносно великі флуктуації зустрічаються лише в 
системах з малим числом частинок. Якщо число частинок у замкнутій 
системі дуже велике, то переважно тривалий час вона перебуває в стані,  

в якому всі величини лише незначно відрізняються від їх середніх 
значень. У системах з дуже великим числом частинок відносно великі 
флуктуації фактично не зустрічаються; всі флуктуації малі і 
феноменологічна термодинаміка їх до уваги не бере. Таким чином, 
можна сказати, що висновки термодинаміки вірні, якщо знехтувати 
флуктуаціями. Поблизу станів рівноваги флуктуації в ту і другу сторону 
рівноймовірні. Але якщо створити штучно нерівноважний стан, то в 
переважній більшості випадків система самодовільно буде переходити 
до стану з більшою ймовірністю. З іншого боку, згідно з 
феноменологічною термодинамікою, всі спонтанні процеси у замкнутих 
системах супроводжуються зростанням ентропії. Тому можна очікувати, 
що між ентропією системи S у кожному стані і ймовірністю P того ж стану 
повинен існувати однозначний зв'язок. Така гіпотеза, яка була 
запропонована Больцманом, виправдала себе і виявилася досить 
плідною. Проблема полягає в тому, щоб встановити такий зв'язок.  

Щоб розв‟язати цю проблему, необхідно встановити в загальному 
вигляді, як визначати ймовірність довільного стану будь-якої 
термодинамічної системи. Виявляється, що для цього достатньо знати 
самі загальні властивості, які повинна мати ймовірність P за любого 
способу її визначення. Цей засновок вимагає підсилення гіпотези про 
зв'язок ентропії з ймовірністю такою вимогою, щоб цей зв'язок був 
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універсальним, тобто представлявся формулою S  f P, де функція f P 
– одна й та ж для всіх тіл, у яких би станах вони не знаходилися.  

Для  знаходження  виду  функції f P розглянемо  дві незалежні 

підсистеми в станах з ймовірностями P1  і P2 . Їх ентропії у цих станах 

будуть S1  f P1  і  S2  f P2 . Об‟єднаємо обидві  підсистеми  в одну 

систему і позначимо ймовірність їх стану через P12 , а ентропію – через 

S12 . Оскільки підсистеми незалежні, то P12   P1P2 , а тому 

S12  f P12   f P1P2 . З іншого боку, згідно з термодинамікою ентропія 
 
складної системи повинна бути рівна сумі ентропій складових її 
незалежних підсистем. Отже, повинна виконуватися умова  

f P1P2   f P1  f P2 , (2) 

якими б не були значення ймовірностей P1 і P2 . 
 

Для розв‟язання функціонального рівняння (2) припустимо, що 

змінні  P1  і  P2  змінюються так, що їх добуток  P1 P2  залишається сталим, 
 
причому значення самої сталої у допустимій області її зміни може бути 
яким завгодно. Тоді з рівняння (2) слідує, що 

f P1  f P2   const , якщо P1P2   const . 
 

Звідси диференціюванням знаходимо df P1  df P2  за умови, що 
 

dP1  P1  dP2  P2 . Розділивши почленно ці дві рівності, отримуємо 
 

 df P   df P   
 

P 1   P 2  .  

    
 

1 dP 2 dP  
 

 1   2   
  

В отриманій рівності зліва стоїть функція лише від аргумента P1 , а 

праворуч – та ж функція, але від аргумента P2 . Значення самих же 

аргументів P1 і P2 , в допустимих областях їх зміни, можуть бути якими 

завгодно. Це означає, що функція Pdf P dP не змінюється при зміні 
 

аргумента P , тобто вона є константою. Її сталість означає, що вона 
повинна бути універсальною, тобто однією і тією ж для всіх тіл, оскільки 

сама функція f P є універсальною. Позначимо цю константу через k : 
 

P dP
df

  k , або df  k 
dP

P . 
 

Звідки  f P  k ln P  C .   

Підставивши отриманий розв‟язок у (2), знаходимо значення сталої 
інтегрування C : 

k ln P1P2  C  k ln P1  C  k ln P2  C , 
 

звідки C  0 . Отже  

S  k ln P . (3)  

Для визначення числового значення сталої k достатньо знайти 
незалежними способами, а потім порівняти дві величини: різницю 
ентропій якоїсь системи у двох довільних станах і логарифм відношення 
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її ймовірностей у тих же станах. Простіше за все знову ж скористатися 

моделлю ідеального газу. Нехай V1 і V2 – об‟єми моля газу у початковому 
 

і кінцевому станах, температури яких однакові. Відношення ймовірностей 

знайдеться за формулою (1), якщо в ній покласти спочатку V  V1 , а 

потім V  V2 . Таким чином знаходимо 

S 

2 

 S  k ln 
P

 2   kN 

A 

ln 
V

2 ( N 

A 

– число Авогадро).  
 

    
 

  1   P1    V1   
 

             
 

У термодинаміці для різниці ентропій ( S2  S1 ) відома формула  
 

S 

2 

 S   R ln V2  ( R – універсальна газова стала).  
 

    
 

  1   V1 
         

 

                
 

Порівнюючи обидва вирази, отримуємо   
 

     k  R N A  ( k – стала Больцмана). (4) 
  

Фундаментальне співвідношення між ентропією і ймовірністю було 
встановлене Больцманом. Наведене нами доведення формули (3) 
належить М.Планку. Ним же була введена й фундаментальна стала k , 
ним же було встановлено її чисельне значення і запропонована назва на 
честь ім‟я Больцмана.  

При термодинамічному визначенні ентропії виникають певні 
труднощі щодо поширення цього поняття на випадок термодинамічно 
нерівноважних станів. Формула Больцмана (3) дає принциповий спосіб 
подолання вказаної трудності. На цю формулу слід дивитися як на 
визначення ентропії. Для того ж, щоб це визначення набуло конкретного 
змісту, потрібно доповнити його способами обчислення ймовірностей 
станів у всіх потрібних випадках. За такого розуміння ентропії закон її 
зростання докорінно змінює свій характер. Він втрачає свою 
абсолютність і перетворюється в статистичний закон. Ентропія замкнутої 
системи може не лише зростати, але й зменшуватися. І вона дійсно буде 
зменшуватися, якщо лише зачекати достатньо тривалий час. Проте 
процес зменшення знову зміниться у подальшому процесом зростання. 
Тоді виникає питання: у чому полягає фізичний зміст другого начала 
термодинаміки? Та в тому, що за будь-яким заданим станом системи 
будуть слідувати стани ще більш ймовірні, якщо й не з необхідністю, то 
все ж у переважній більшості випадків. Якщо система велика, а вихідний 
стан її не дуже близький до стану рівноваги, то переходи системи до 
менш ймовірних станів будуть настільки малоймовірні, що на практиці 
вони зовсім не мають ніякого значення. Тоді закон зростання ентропії 
справджується практично з абсолютною достовірністю.  

Із поняттям ентропії і статистичною інтерпретацією другого начала 
термодинаміки пов‟язана концепція «теплової смерті» Всесвіту, 
висунутої Клаузіусом. У протилежність цій концепції Больцманом була 
висловлена так звана флуктуаційна гіпотеза. Больцман не заперечував 
застосовність другого начала термодинаміки до Всесвіту (як системи) в 
цілому. Проте друге начало термодинаміки є статистичним законом, 
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згідно з яким відхилення від термодинамічної рівноваги – флуктуації – не 
лише можливі, але й невідворотні. Больцман вважав, що теперішній 
нерівноважний стан Всесвіту, в якому він знаходиться зараз, є 
гігантською флуктуацією. Ця флуктуація повинна зникнути. Тоді 
наступить стан теплової смерті Всесвіту. Проте цей стан тимчасовий. 
Через деякий час знову виникне аналогічна гігантська флуктуація, і 
Всесвіт вийде із стану теплової смерті. Потім знову наступить теплова 
смерть, і так без кінця. Якщо згідно з концепцією Клаузіуса теплова 
смерть є кінцевим станом Всесвіту, з якого він ніколи вже не зможе 
вийти, то за гіпотезою Больцмана Всесвіт періодично приходить до стану 
теплової смерті і самодовільно виходить з нього. Проте проміжки часу 
між двома послідовними гігантськими флуктуаціями неймовірно великі 
порівняно з часом існування кожної з них. Тому можна сказати, що згідно 
флуктуаційної гіпотези Всесвіт повинен знаходитися в стані теплової 
смерті «майже завжди». Звідси видно, що флуктуаційна гіпотеза, 
радикально відрізняючись від концепції Клаузіуса в принциповому 
відношенні, призводить практично майже до того ж кінцевого результату.  

З цього співставлення випливає дуже важливий методологічний 
висновок: не можна екстраполювати на Всесвіт в цілому друге начало 
термодинаміки, якщо навіть сприймати його як статистичний закон [2,  
с. 321-323].  

Із викладеного вище випливає, що в термодинаміці ентропія 
визначається лише з точністю до довільної адитивної сталої. Між тим, 
формула Больцмана (3) виражає ентропію через ймовірність стану 
цілком однозначно. Це протиріччя є лише удаваним. Воно зникає, якщо 
помітити, що ймовірність не обов‟язково визначати однозначно. 
Однозначно мають визначатися не самі ймовірності, а їх відношення у 
різних станах системи. Звідси випливає, що ймовірність може бути 
визначена лише з точністю до якогось довільного числового множника С. 
Наявність числового множника вплине на те, що у формулі для S 
з‟явиться довільна адитивна стала lnC.  

При застосуванні формули Больцмана використовують умову 
нормування ймовірностей, запропоновану Планком. ЇЇ обирають так, щоб 
всі ймовірності, якщо це можливо, виражалися цілими додатними 
числами. Нормовану таким чином ймовірність називають статистичною 
вагою або термодинамічною ймовірністю стану системи. Термодинамічну 
ймовірність позначають W і записують формулу Больцмана у вигляді 
 

S  k lnW (5) 

 

У якості прикладу розглянемо знову закриту посудину об‟ємом V, у 
якій знаходиться N тотожних молекул ідеального газу. Кожну молекулу 
будемо розглядати як матеріальну точку, яка підкоряється законам 
класичної механіки. Для того, щоб відрізняти одну молекулу від інших 
молекул, присвоїмо їм номери 1,2,3. Миттєвий стан газу буде описаний 
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повністю, якщо вказати положення і швидкість кожної молекули у даний 
момент часу. Такий опис стану газу називається динамічним. Проте при 
статистичному вивченні газу його динамічний опис є надто детальним. 
Дійсно, якщо миттєвий стан газу характеризувати точним положенням 
(точними координатами) і точним значенням швидкості кожної молекули 
(що згідно з принципом невизначеності Гейзенберга неможливо), то 
ймовірність такого стану завжди буде рівна нулю. Тому потрібна якась 
більш «груба» характеристика, щоб кожному стану можна було 
приписати певну ймовірність, відмінну від нуля. Для цього поділимо 

уявно об‟єм V на m достатньо малих комірок з об‟ємами V1, V2, …,Vm. 
При грубому описі стану газу будемо вважати положення молекули 
відомим, якщо вказано, у якій об‟ємній комірці вона знаходиться. За такої 
точності визначення положення молекули стан газу можна 
характеризувати вказівкою числа молекул і їх номерів у кожній об‟ємній 
комірці. Стан газу, описаний таким чином називається мікростаном. 
Очевидно, що за такої точності визначення положення молекули, яку ми 
обрали для опису мікростану, будь-яке переміщення її в межах однієї і 
тієї ж об‟ємної комірки не змінює мікростану газу. Перехід же молекули з 

однієї комірки до іншої спричинює зміну його мікростану. Нехай Pi є 
математична ймовірність того, що яка-небудь певна молекула потрапляє  

в і-ту комірку. Очевидно, що P1+P2+…+Pm=1. Якщо немає силових полів, 

які б діяли на газ, то Pi=Vi/V. Знайдемо математичну ймовірність 

мікростану, коли в комірці 1 знаходиться N1 молекул з певними 

номерами, у комірці 2 – N2 також певних молекул і т.д. За теоремою 
множення ймовірностей вона дорівнює 

P 
N

1 P 
N

 2 P 
N

 m  . 
1 2  m 

Якщо всі молекули газу, як ми передбачали, тотожні, то з 
макроскопічної точки зору немає значення, які саме молекули 
знаходяться у тій чи іншій комірці. Для повного опису стану газу 
необхідно вказати лише загальні числа молекул у кожній об‟ємній 
комірці, але не їх номери. Стан газу, описаний таким чином, називається 
макростаном. Його можна зобразити наступною схемою: 

 

комірки 1 2 …   m 
(6) 

 

число молекул N1 N2 …  Nm. 
 

 
 

 

На відміну від мікростану будь-яка перестановка молекул без зміни 

чисел N1, N2,…, Nm не змінює макростан, незалежно від того чи 
відбувається ця перестановка у межах однієї об‟ємної комірки, чи в 
межах об‟єму всього газу.  

Визначимо математичну ймовірність макростану (6) із заданими 

числами частинок N1, N2,…, Nm. Оберемо будь-який мікростан з тими ж 
числами частинок в об‟ємних комірках. Уявимо собі, що всі N частинок у 
цьому мікростані закріплені на своїх місцях. Здійснимо потім всі можливі 
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перестановки всіх N частинок. Оскільки місця, у яких вони можуть 
знаходитися, фіксовані, за таких перестановок загальне число молекул у 
кожній об‟ємній комірці залишається незмінним. Ми отримаємо різні 

можливі комбінації частинок з необхідними числами N1, N2,… у комірках, 
яким «наказано» займати закріплені місця. Число таких комбінацій 
дорівнює N!. Проте, за такого підрахунку ми вважали різними й такі 
комбінації, які отримуються одна з одної шляхом перестановки частинок  

у межах однієї і тієї ж об‟ємної комірки. Такі перестановки до нових 
макростанів не призводять. Число перестановок у межах першої комірки 

дорівнює N1!, у межах другої – N2! і т.д. Тому для отримання числа W всіх 

можливих макростанів необхідно N! Розділити на N1!N2!…Nm!. Тобто, 

W  

N!   

. (7) 

 

    
 

N !N !   N 
m 

! 
 

 12     
 

Щоб отримати ймовірність Р макростану (6), необхідно ці числа 
помножити на ймовірність одного мікростану. Це дає 

P  
N!   P 

N
1 P 

N
 

2 P 
N

 m  . (8)      
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До цього моменту на об‟єми комірок V1, V2, …, Vm не накладалося 
жодних обмежень. Такі міркування застосовні і в тих випадках, коли газ 

знаходиться й у силовому полі. Ймовірності ж Р1, Р2, …, Рm у цих 
випадках, взагалі кажучи, будуть різними. Припустимо тепер, що силових 

полів немає, а об‟єми комірок V1, V2, …, Vm однакові. Тоді будуть 

однаковими і ймовірності Р1, Р2, …, Рm і при тому рівними відношенню 

V1/V. Замість формули (8) отримаємо 

 V 
N

  
 

P W   1   . (9)  
  

 

 V   
 

У (9) множник при W є сталою величиною, тобто не залежить від 

N1,N2,… Тому за ймовірність макростану можна прийняти величину W . 
Ця величина W й буде статистичною вагою розглядуваного макростану. 
Таким чином, статистичну вагу макростану можна визначити як число 
рівноймовірних мікростанів, кожен з яких реалізує цей макростан. 
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