
ENTROPIJOS POKYČIO TYRIMAS 

Darbo tikslas 

Susipažinti su termodinamikos dėsniais, entropijos samprata, jos kitimo dėsningumais,  

grįžtamojo proceso samprata  ir apskaičiuoti entropijos pokytį. 

Teorinė dalis 

Svarbiausi molekulinės fizikos  tyrimų metodai yra statistinis ir termodinaminis. 

Termodinaminis metodas taikomas makroskopinių kūnų sistemai, kurią apibūdiname termodinaminiais 

(būsenos) parametrais: tūriu, slėgiu, temperatūra, tankiu, lūžio rodikliu ir t.t. 

Kūnų sistema, kuriai tinka termodinamikos dėsniai, vadinama termodinamine sistema. 

Termodinaminė sistema, nesąveikaujanti su išoriniais kūnais ir nesikeičianti su aplinka nei energija, nei 

medžiaga, vadinama izoliuotąja sistema. 

Termodinamikos pagrindą sudaro trys dėsniai.  

Pirmasis termodinamikos dėsnis: sistemai suteiktas šilumos kiekis 𝑄, sunaudojamas vidinei 

energijai padidinti dydžiu ∆𝑈 ir plėtimosi darbui 𝐴, prieš išorines jėgas, atlikti : 

𝑄 = ∆𝑈 + 𝐴. (1) 

Sistemos vidinę energiją sudaro jos dalelių kinetinių ir potencinių tarpusavio sąveikos energijų 

suma. 

Šis dėsnis galioja ir gyvoms sistemoms. Energija, kurią gyvas organizmas gauna su maistu, 

pasiskirsto į dvi dalis: 

1) išskiriama į aplinką kaip šiluma ir energija, esanti gyvybinės veiklos produktuose; 

2) kaupiama ląstelinėje medžiagoje. 

Šių dalių suma lygi vidinei energijai, gaunamai per maistą. Eksperimentiškai I 

termodinamikos dėsnis patikrintas kalorimetru, tiriant žmogaus šilumos balansą per parą. Manant, kad 

žmogaus organizmas neatlieka darbo ir neauga, t.y. nekaupiama masė, duomenys sutapo procento 

tikslumu. 

Pagal I termodinamikos dėsnį, gamtoje gali vykti bet kokie procesai, tik svarbu, kad būtų 

išsaugotas energijos tvermės dėsnis. Tačiau realūs procesai savaime vyksta tik viena kryptimi, o 

priešinga kryptimi gali vykti tik veikiant išorinėms jėgoms. Pavyzdžiui, savaime šiluma pereina iš 

šiltesnio į šaltesnį kūną, dėl difuzijos medžiaga pernešama iš didesnės koncentracijos srities į mažesnę 

ir t.t., o ne atvirkščiai. 

Antrasis termodinamikos dėsnis teigia, kad neįmanomas toks procesas, kurio vienintelis 

rezultatas būtų iš šildytuvo gautos šilumos pavertimas jai ekvivalentišku darbu. Arba, neįmanomas toks 



procesas, kurio vienintelis rezultatas būtų energijos perdavimas šilumos pavidalu iš šaltesnio kūno į 

šiltesnį. 

Taigi, II termodinamikos dėsnis rodo izoliuotoje sistemoje savaime vykstančių procesų kryptį. 

Fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų gamtos reiškinių aiškinime vartojama viena pagrindinių 

fizikos sąvokų – būsenos funkcija – entropija, kuri žymima S. Kadangi entropija yra sistemos būsenos 

funkcija, tai, kintant būsenai, kinta ir entropija. 

Mechaninį ar termodinaminį procesą vadiname grįžtamuoju, jeigu jam pasibaigus sistemą 

galime atvirkščia tvarka grąžinti į pradinę būseną nepaliekant aplinkoje jokių pokyčių. Procesai, kurie 

gali vykti tiesiogine ir atvirkštine kryptimi, yra pusiausvirieji, taigi jie ir grįžtamieji. 

Kai sistemai, kurios temperatūra 𝑇, suteikiamas labai mažas šilumos kiekis 𝑑𝑄, tai vykstant 

grįžtamajam procesui, elementarus entropijos pokytis 𝑑𝑆 yra lygus redukuotam šilumos kiekiui 
𝑑𝑄

𝑇
: 

𝑑𝑆𝑔𝑟įž𝑡. =
𝑑𝑄

𝑇
 . (2) 

Termodinaminės sistemos entropija yra tokia sistemos būsenos funkcija, kurios elementarus 

pokytis lygus grįžtamojo proceso elementariajam redukuotam šilumos kiekiui. Tarptautinėje vienetų 

sistemoje entropija matuojama džauliais kelvinui (J/K). 

Jeigu procesas negrįžtamas, tai entropijos pokytis didesnis už redukuotą šilumos kiekį: 

𝑑𝑆𝑛𝑒𝑔𝑟įž𝑡. >
𝑑𝑄

𝑇
 . (3) 

Taigi II termodinamikos dėsnio bendroji išraiška: 

𝑑𝑆 ≥
𝑑𝑄

𝑇
 . (4) 

Lygybės ženklą rašome grįžtamajam procesui. 

Jeigu turime izoliuotą sistemą (nevyksta jokie mainai su aplinka, 𝑑𝑄 = 0), tai sistemoje 

vyksta adiabatiniai procesai, ir (4) nelygybė užrašoma taip: 

𝑑𝑆 ≥ 0 . (5) 

Iš čia išplaukia, kad izoliuotos sistemos entropija nemažėja. Visi realūs procesai negrįžtami, 

todėl 𝑑𝑆 > 0. Todėl II termodinamikos dėsnis dar vadinamas entropijos didėjimo dėsniu. 

Tačiau entropijos didėjimas nėra beribis. Entropija įgauna didžiausią vertę ir toliau nedidėja, 

kai sistema pasiekia pusiausvyros būseną. Toliau sistemoje savaime jokie makroskopiniai procesai 

nevyksta. Pavyzdžiui, difuzijos procese dujos pernešamos iš didesnės koncentracijos srities į mažesnės 

koncentracijos sritį. Šio proceso metu entropija didėja. Procesas nutrūks, kai koncentracijos susilygins, 

o entropija bus didžiausia. 



Uždaros sistemos entropija gali didėti ir mažėti. Pvz., kristalizuojantis medžiagai, išsiskiria 

šiluma, ir entropija mažėja, lydant suvartojama šiluma – entropija didėja. 

Sistemos entropijos pokytis, grįžtamai pereinant iš vienos būsenos į kitą, randamas 

integruojant: 

∆𝑆 = ∫
𝑑𝑄𝑔𝑟įž𝑡.

𝑇

2

1
= 𝑆2 − 𝑆1 , (6) 

čia 𝑆1  ir 𝑆2 sistemos pradinės ir galinės būsenos entropijos vertės. 

Yra ir statistinis antrojo termodinamikos dėsnio, taip pat gamtos procesų negrįžtamumo 

aiškinimas. Bolcmanas nustatė, kad termodinaminės sistemos entropija tiesiog proporcinga sistemos 

būsenos termodinaminės tikimybės W natūrinam logaritmui: 

𝑆 = 𝑘 ∙ ln 𝑊 , (7) 

čia 𝑘 – Bolcmano konstanta. 

Sistemos būsenos termodinaminė tikimybė atitinka dalelių pasiskirstymą sistemoje. Sistemai 

esant pusiausvyros būsenos, jos termodinaminė tikimybė yra didžiausia. 

Termodinaminiu požiūriu gamtoje vykstantys negrįžtamieji procesai savaime atvirkščia 

kryptimi vykti negali (šiluma iš šaltesnio kūno šiltesniam savaime negali būti perduota). 

Statistiniu požiūriu procesas negrįžtamas, kai atvirkštinio proceso tikimybė yra mažesnė už 

tiesioginio. 

Tik absoliutaus nulio temperatūroje (𝑇 = 0𝐾) entropija gali būti lygi nuliui. Šis Nernsto 

teiginys vadinamas trečiuoju termodinamikos dėsniu. 

Gyvi organizmai yra atviros sistemos. Jų stacionari būsena palaikoma dėl sistemos mainų su 

aplinka (organizmas minta, kvėpuoja ir t.t.) ir pačioje sistemoje vykstančių negrįžtamųjų procesų. Jei 

biologinė sistema stacionari, jos entropija nekinta. Pakitus išorinėms sąlygoms (temperatūrai, drėgmei, 

oro sudėčiai ir t.t.), organizmas prisitaiko ir vėl išlaiko stacionarią būseną. Jeigu organizmas 

neprisitaiko, – jis žūva. Jei gyvas organizmas būtų izoliuotas nuo aplinkos (negautų maisto, oro), jo 

entropija staiga padidėtų, ir procesas baigtųsi mirtimi. Įvairių patologijų atveju (pvz., vėžio) biologinės 

sistemos entropija didėja. 

Sistemos entropijos pokytis, sumaišant šiltą ir šaltą vandenį, lygus jos dalių entropijos pokyčių 

sumai: 

∆𝑆 = ∆𝑆1 + ∆𝑆2 , (8) 

čia ∆𝑆1 - šalto, ∆𝑆2 - šilto vandens entropijos pokyčiai. Jie gaunami integruojant (6) lygtį: 



∆𝑆1 = ∫
𝑑𝑄

𝑇
= 𝑚1 ∙ 𝑐 ∫

𝑑𝑇

𝑇
= 𝑚1 ∙ 𝑐 ∙ ln

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇1

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇1

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇1
 , (9) 

čia 𝑚1 – šalto vandens masė, 𝑇1 – šalto vandens pradinė temperatūra, 𝑇𝑚𝑖𝑥- mišinio temperatūra, 𝑐 – 

vandens savitoji šiluma. 

∆𝑆2 = ∫
𝑑𝑄

𝑇
= 𝑚2 ∙ 𝑐 ∫

𝑑𝑇

𝑇
= 𝑚2 ∙ 𝑐 ∙ ln

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇2

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇2

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇2
 , (10) 

čia 𝑚2 – karšto vandens masė, 𝑇2 – karšto vandens pradinė temperatūra. 

Panaudojus (9) ir (10) formules gauname: 

∆𝑆 = 𝑚1 ∙ 𝑐 ∙ ln
𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇1
+ 𝑚2 ∙ 𝑐 ∙ ln

𝑇𝑚𝑖𝑥

𝑇2
 .  (11) 

Vandens mišinio temperatūra 𝑇𝑚𝑖𝑥 randama iš šilumos balanso lygties, t.y. iš 𝑄𝑎𝑡𝑖𝑑𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 =

𝑄𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑠. 

𝑚1 ∙ 𝑐(𝑇𝑚𝑖𝑥 − 𝑇1) = 𝑚2 ∙ 𝑐(𝑇2 − 𝑇𝑚𝑖𝑥) . (12) 

Vadinasi, kiek šilumos atidavė šiltas vanduo, tiek jos gavo šaltas vanduo. Iš (12) lygties 

mišinio temperatūra 

𝑇𝑚𝑖𝑥 =
𝑚1𝑇1+𝑚2𝑇2

𝑚1+𝑚2
 . (13) 

Darbo priemonės 

Darbe naudojama: elektrinė plytelė, dvi stiklinės kolbos, svarstyklės, termometras, vanduo. 

 

Darbo eiga 

1. Išmatuokite kolbų mases 𝑚𝑘1 ir 𝑚𝑘2. 

2. Į kiekvieną kolbą įpilkite 1/3 jų tūrio vandens. 



3. Pasverkite kolbas su vandeniu ir raskite mases 𝑚1 𝑠𝑢 𝐻2𝑂 ir 𝑚2 𝑠𝑢 𝐻2𝑂 . 

4. Raskite vandens mases kolbose 𝑚1 = 𝑚1 𝑠𝑢 𝐻2𝑂 − 𝑚𝑘1 ir 𝑚2 = 𝑚2 𝑠𝑢 𝐻2𝑂 − 𝑚𝑘2 . 

5. Vieną kolbą su vandeniu šildykite iki 80℃ .  

6. Išmatuokite šilto 𝑡1 ir šalto 𝑡2 vandens temperatūras. Išreikškite kelvinais .  .273 tT   

7. Supilkite šiltą ir šaltą vandenį į vieną kolbą ir išmatuokite mišinio temperatūrą 𝑇𝑚𝑖𝑥 (išreikškite ją 

kelvinais). Matavimo duomenis surašykite į lentelę. 
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8. Remdamiesi (13) formule, apskaičiuokite teorinę mišinio 𝑇𝑚𝑖𝑥 temperatūrą ir ją palyginkite su 

išmatuota  temperatūros verte. 

9. Apskaičiuokite sistemos entropijos pokytį pagal (11) lygtį. Vandens sąvitoji šiluma 𝑐 =

4187 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾). 

Kontroliniai klausimai:  

1. Kokia sistema vadinama termodinamine? Kokiais parametrais ji apibūdinama? 

2. Kokia sistema vadinama izoliuotąja? 

3. Apibūdinkite I termodinamikos dėsnį ir užrašykite formulę. 

4. Apibūdinkite II termodinamikos dėsnį ir užrašykite bendrąja formulę. 

5. Apibūdinkite III termodinamikos dėsnį. 

6. Apibūdinkite sistemos entropiją. Kaip ji žymima ir kokiais vienetais matuojama? 

7. Kokie prosesai yra pusiausvirieji? 

8. Kaip kinta entropijos pokytis esant grįžtamam ir negrįžtamam procesui? 

9. Kaip kinta entropija adiabatiniuose procesuose? 

10. Kaip kinta entropija gyvuose organizmuose? 


