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Μερικά ερωτήµατα γύρω από τη θερµοδυναµική
Ν. Κίκαςi

Σηµείωση: Οι σηµειώσεις που αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς
βρίσκονται στο τέλος του κειµένου.
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Πρόλογος
Η-συχνά σχεδόν θρησκευτική-πίστη των επιστηµόνων στα εκάστοτε

επικρατούντα

επιστηµονικά

δόγµατα,

Παραδείγµατα

ή

Ερευνητικά

Προγράµµατα συχνά ορθώνει τείχη στην ανίχνευση, την αναγνώριση και,
κατά συνέπεια, την επίλυση των προβληµάτων από τα οποία πάσχουν οι
αντίστοιχοι επιστηµονικοί κλάδοι. Η εφευρετικότητα και η παραγωγικότητα
των επιστηµόνων στην επινόηση εµποδίων και άκυρων επιχειρηµάτων µε
σκοπό την προστασία αυτών των τειχών εναι εντυπωσιακή. Στη συνέχεια
αναφέρονται µερικά µόνο από τα συνηθέστερα.
Το

πρώτο

σοβαρό

εµπόδιο

που

συνήθως

αντιµετωπίζει

η

αµφισβήτηση ουσιωδών πλευρών των επικρατουσών θεωριών είναι η
σθεναρή

άρνηση

των

επιστηµόνων

που

υπηρετούν

το

αντίστοιχο

επιστηµονικό πεδίο, και ιδιαίτερα αυτών που διδάσκουν τις θεωρίες, να
δεχθούν ότι oι εν λόγω θεωρίες είναι δυνατόν να πάσχουν από ουσιώδη
προβλήµατα. Η άρνηση αυτή συχνά συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι
αυτοί που ασκούν την κριτική δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς τις θεωρίες
που αµφισβητούν. Αυτή η πεποίθηση συχνά εδράζεται στη δογµατική
αντίληψη τους ότι αν οι εν λόγω θεωρίες έπασχαν από ουσιώδη
προβλήµατα, οι ίδιοι, ή οι σηµαντικότεροι από τους επιστήµονες που τις
διδάσκουν ή που υπηρετούν το αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο, θα τα είχαν
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ήδη αντιληφθεί.

ii

Άλλες φορές η άρνηση αυτή συνοδεύεται από τη

δογµατική άρνηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων.iii
Μια άλλη γραµµή άµυνας είναι η αυθαίρετη υποβάθµιση των όποιων
προβληµάτων εµφανίζουν οι αµφισβητούµενες θεωρίες. iv Η υποβάθµιση
αυτή συνδυάζεται συχνά µε εσφαλµένες αξιολογήσεις των επικρατουσών
θεωριών ως προσεγγιστικά αληθείς,

v

ή µε αντιφατικά επιχειρήµατα που

αµφισβητούν τις κριτικές και τις αντίθετες θεωρίες µε το σκεπτικό ότι οι
αµφισβητούµενες θεωρίες πρέπει αναγκαστικά να γίνουν αποδεκτές αφού,
γενικά, δεν µπορούν να υπάρξουν τέλειες θεωρίες.
Σε αντίθεση µε το γεγονος ότι εσφαλµένες προκείµενες (ή θεωρίες)
µπορεί να συνεπάγονται και κάποια ορθά συµπεράσµατα, µια συνηθισµένη
γραµµή άµυνας είναι η αποδοχή του δόγµατος ότι οι αµφισβητούµενες
θεωρίες έχουν τεκµηριωθεί από τη συµβολή τους στην επιτυχή επίλυση
πρακτικών προβληµάτων.

vi

Συνήθως, µάλιστα, τα επιχειρήµατα που

συνδυάζονται µε το παραπάνω δόγµα είναι εντελώς αόριστα, αφού δεν
αναφέρονται σε σαφώς προσδιορισµένα πρακτικά προβλήµατα, σε σαφώς
προσδιορισµένες µεθόδους επίλυσης, σε σαφως προσδιορισµένα τµήµατα
θεωρίας (τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συµβάλλει στην επίλυση των

ii

Η αντίληψη αυτή σχετίζεται άµεσα µε τη λογική πλάνη που είναι γνωστή ως

καταχρηστική επίκληση της αυθεντίας,

όπου η επίκληση του γενικά αναγνωρισµένου

κύρους κάποιων προσώπων γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη των όποιων απόψεων τους.
iii

Για παράδειγµα, είναι γνωστή η αρχική δογµατική άρνηση του W. Thomson (1849) να

αποδεχθεί

το συµπέρασµα ότι µπορεί να δηµιουργηθεί (be generated) θερµότητα, το

οποίο ο Joule παρουσίασε ως εξαγόµενο από τα, µετέπειτα φηµισµένα, πειράµατά του.
iv

Για παράδειγµα, είναι γνωστό στους ιστορικούς της επιστήµης ότι τα προβλήµατα που ο

W. Thomson χαρακτήριζε ως κάποια συννεφάκια, που µένει να αποµακρυνθούν για να
τελειοποιηθεί η θεωρία του ηλεκτροµαγνητικού αιθέρα, ήταν αυτά των οποίων η επίλυση
ανέτρεψε αυτή τη θεωρία.
v

Η αληθοσυνάρτηση είναι δίτιµη: αληθές-ψευδές. Η αξιολόγηση του ψευδούς ως

προσεγγιστικά αληθούς, ή αντίστροφα, είναι παραπλανητική, αλλά κυρίως εσφαλµένη.
vi

Το δόγµα αυτό αποτελει λογικη πλάνη. Σύµφωνα µε τη λογική, το ψεύδος του

συµπεράσµατος ενός έγκυρου συλλογισµού συναπάγεται το ψεύδος κάποιων από τις
προκείµενες, ενώ η αλήθεια του συµπεράσµατος (είτε έγκυρου είτε άκυρο συλλογιµού) δεν
συνεπάγεται την αλήθεια των προκειµένων.
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προβληµάτων) και σε σαφώς προσδιορισµένες αποδείξεις της ορθότητας των
λύσεων. ∆εν είναι παράξενο, λοιπόν, το γεγονός ότι το παραπάνω δόγµα
συχνά προβάλλεται και ως επιχείρηµα υπέρ ασαφών και αντιφατικών
θεωριών.
Ακόµη, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι φιλόσοφοι και ιστορικοί της
επιστήµης,

µια

συνηθισµένη

άκυρη

γραµµή

υπεράσπισης

των

αµφισβητούµενων θεωριών είναι η αποδοχή αναπόδεικτων ‘βοηθητικών’ ad
hoc υποθέσεων και εξαιρέσεων, που επινοούνται για να προστατεύσουν από
δεδοµένες αµφισβητήσεις το θεωρούµενο ως σκληρό πυρήνα των εν λόγω
θεωριών.
Ως αόριστες και άκυρες, οι παραπάνω υποκειµενικές γραµµές
υπεράσπισης δεν µπόρεσαν να εµποδίσουν την ιστορία της επιστήµης να
γίνει,

από

µια

άποψη,

νεκροταφείο

αόριστων,

εσφαλµένων

και

ανεφάρµοστων επιστηµονικών θεωριών, που η επιστηµονική κοινότητα τις
είχε κάποτε αποδεχθεί ως σαφείς, λογικά συνεπείς, έγκυρες, εµπειρικά
επικυρωµένες,

και

αποτελεσµατικές

στην

επίλυση

πρακτικών

προβληµάτων.
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Εισαγωγή

Ο πρώτος κύριος στόχος του παρόντος κειµένου είναι να ανοίξει κάποιο
ρήγµα στο τείχος που έχει ορθώσει η δογµατική πίστη στη σύγχρονη
θερµοδυναµική ως σύνολο, προβληµατίζοντας τον αναγνώστη ως προς το
εάν η σύγχρονη θερµοδυναµική, η µελέτη της ή η διδασκαλια της πάσχουν
από σοβαρά προβλήµατα σαφήνειας, ερµηνείας, εγκυρότητας, θεµελίωσης
και εφαρµογής. Ο δεύτερος στόχος είναι να προβληµατίσει τον αναγνώστη
σχετικά µε το ποια ακριβώς κριτήρια και ποιες ακριβώς µέθοδοι είναι
κατάλληλα για την εξαγωγή τεκµηριωµένων απαντήσεων στα ενδεχόµενα
προβλήµατα αυτού του είδους.
Το

κείµενο

στα

επόµενα

κεφάλαια

αναφέρεται

κατά

κόρον

στους

προταθέντες ορισµούς των όρων στους οποίους έχει στηριχθεί η διατύπωση
διάφορων θερµοδυναµικών θεωριών, καθως και σε απόψεις σχετικά µε τους
ορισµούς αυτούς. Αυτές οι αναφορές δεν πηγάζουν από λεξιγραφικό
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ενδιαφέρον του συγραφέα, αλλά από το αίτηµα για αξιολόγηση των
θεωριών. Συγκεκριµένα, το νόηµα και, κατά συνέπεια, η εγκυρότητα, η
αληθοτιµή και η εφαρµοσιµότητα της θεωρίας που εκφράζεται από ένα
δεδοµένο κείµενο εξαρτώνται, µεταξύ άλλων, από το νόηµα των λέξεων του
κειµένου, άρα και από τους ορισµούς στη βάση των οποίων προταθεί το
κείµενο ως σαφής, έγκυρη, αληθής και εφαρµόσιµη θεωρία. Κατά
συνέπεια, το παρόν κείµενο δεν ενδιαφέρεται για όποιουδήποτε ορισµούς,
π.χ. για εκείνους που ο αναγνώστης του κειµένου ενδεχοµένως θα πρότεινε
ή θα προτιµούσε (για όποιους λόγους), αλλλά για τους ορισµούς στους
οποίους βασίζονται οι θερµοδυναµικές θεωρίες υπο συζήτηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
∆εδοµένου δύο ανεξάρτητες αναφορές στη θερµοδυναµική µπορεί να είναι
αναφορές σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της, η αξιολόγηση και
συσχέτιση των απόψεων που παρατίθενται στη συνέχεια οφείλει να
συνυπολογίσει το γεγονός ότι οι βασικές θερµοδυναµικές θεωρίες που
επικρατούν σήµερα επικρατούν από το 2ο ήµισυ του 19ου αιώνα (π.χ. οι
γνωστές θεωρίες των Joule, Clausius και W. Thomson) ή (κάποιες
τροποποιήσεις των παραπάνω θεωριών) από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα (π.χ. αυτή του Carathéodory (1909)).
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Περί των ‘δυσκολιών’ της θερµοδυναµικής

Η θερµοδυναµική θεωρείται γενικά δύσκολο αντικείµενο. Σύµφωνα µε
πολλά εγχειρίδια και επιστηµονικά άρθρα, ουσιώδεις δυσκολίες να
κατανοήσουν, να περιγράψουν ή/και να εφαρµόσουν θεµελιώδη τµήµατα,
έννοιες και νόµους της θερµοδυναµικής, όπως θερµότητα, εσωτερική
ενέργεια, ενέργεια, έργο, εντροπία, 1ος Θ. Ν. (Θερµοδυναµικός Νόµος), 2ος Θ.
Ν., κλπ., αντιµετωπίζουν µεγάλα ποσοστά όχι µόνο σπουδαστών, αλλά και
µαθηµατικών και φυσικών επιστηµόνων, καθώς και πολλοί θεωρητικοί και
δάσκαλοι θερµοδυναµικής. 1 , 2 Αντίθετα, κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η
θερµοδυναµική είναι εύκολη [Çengel and Boles (1994, p. xx)].3
Ως επί το πλείστον, οι ‘δυσκολίες’ της θερµοδυναµικής αποδίδονται σε
παράγοντες όπως οι ακόλουθοι:
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• Η θερµοδυναµική βασίζεται σε µια µάλλον περίπλοκη µαθηµατική
θεωρία [Arnold (1990)].vii
• Η επικρατούσα σύγχιση στις βασικές έννοιες [Redlich (1968, p. 563)].
• Xρήση

της

εννοιολογικής

βάσης

και

της

ορολογίας

που

χρησιµοποιούνταν κατά τον 19ο αιώνα [Mareš (2000), Cotignola et
al. (2002)] ή από την καλορική θεωρία της θερµότητας. [Bauman
(1992), Sözbilir (2003)].
• Aσυµφωνία ως προς τη χρήση και την εξήγηση της ορολογίας [Slisko
and Dykstra (1997), Sözbilir (2003)].
• Xρήση

διαφορετικών

προσεγγίσεων,

ασυµφωνία

ως

προς

τις

χρησιµοποιούµενες µεταβλητές, ή ύπαρξη τόσων διαφορετικών
τρόπων να περιγράψει κάποιος το ίδιο πράγµα [Feynman et al.
(1997/1963, pp. 44-9, 45-1)].
• Aποτυχία πολλών κειµένων και δηµοφιλών εγχειριδίων να δώσουν
ορθές

παρουσιάσεις

της

θερµοδυναµικής

ή

βασικών

θερµοδυναµικών εννοιών, όπως εσωτερική ενέργεια, θερµότητα, και
θερµική ενέργεια.4
• Αδυναµίες στις εφαρµοζόµενες µεθόδους διδασκαλίας.5
• Οι πρότερες ιδέες των σπουδαστών [Cotignola et al. (2002), Sözbilir
(2003)], ή η έδραση της θερµοδυναµικής σε αρκετές ιδιότητες µε τις
οποίες δεν είναι εξοικειωµένοι οι σπουδαστές [Handoyo (2007)].
Όπως είναι φανερό, οι προταθέντες ισχυρισµοί σχετικά µε τις κύριες αιτίες
των

προβληµάτων

θερµοδυναµικής

κατανόησης,

είναι

εφαρµογής

αποκλίνοντες

και

και

θεµελίωσης

αντικρουόµενοι,

άρα

της
και

αλληλοαµφισβητούµενοι.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3-1

Ποιοί από τους παραπάνω ισχυρισµούς σχετικά µε τις κύριες αιτίες των
προβληµάτων

κατανόησης,

εφαρµογής

και

θεµελίωσης

θερµοδυναµικής είναι ορθοί, ποιοί όχι, και γιατί;

vii

Κατά Cannon (2004), ωστόσο, η θερµοδυναµική χρησιµοποιεί απλά µαθηµατικά.

της
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Οι προσπάθειες να αρθούν οι παραπάνω ‘δυσκολίες’ µε αλλαγές επιλογής
της εννοιολογικής και µαθηµατικής βάσης, της ορολογίας και των µεθόδων
διδασκαλίας δεν έχουν δώσει αξιόλογους καρπούς µέχρι σήµερα. Ο Meltzer
(2008), για παράδειγµα, οµολογεί ότι οι οκτάχρονες εκτεταµένες σχετικές
προσπάθειες της ερευνητικής του οµάδας, όπως και άλλες ανάλογες
προσπάθειες (αυτές των Loverude, Kautz, and Heron (2002) και Cochran
and Heron (2006)), δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Meltzer, το 80% των-πάνω από 1800σπουδαστών [στους οποίους δίδαξαν θερµοδυναµική µε τις υποτιθέµενες
βελτιωµένες µεθόδους] είχαν ελαττωµατική κατανόηση των εννοιών της
θερµότητας και του έργου, και δεν ήταν ικανοί να εφαρµόζουν τον 1ο Θ.Ν.
στην επίλυση προβληµάτων, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της
διδασκαλίας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3-2

Η

διαχρονική

αποτυχία

των

προσπαθειών

µετατροπής

της

θερµοδυναµικής σε επιστηµονικό αντικείµενο σχετικά εύκολο να
κατανοηθεί,

να

εφαρµοσθεί

και

να

επικυρωθεί

επικυρώνει

ή

αµφισβητεί τους προταθέντες ισχυρισµούς σχετικά µε τις κύριες αιτίες
των

προβληµάτων

κατανόησης,

εφαρµογής

και

θεµελίωσης

της

θερµοδυναµικής;
Όπως είναι ευνόητο, η απαλλαγή ενός επιστηµονικού κλάδου από τις
βασικές δυσκολίες κατανόησης, εφαρµογής και θεµελίωσης µιας θεωρίας
που είναι

αόριστη,

εφαρµογής

δεν

λογικο-µαθηµατικά ασύµβατη και

µπορούν

να

αρθούν

µε

συµφωνίες

χωρίς πεδίο
ως

προς

τη

χρησιµοποιουµένη ορολογία, µε αλλαγή των µεταβλητών, ή µε βελτίωση
της παρουσίασης και των µεθόδων διδασκαλίας της, αλλά µόνο µε την
απόρριψη της. Κατά συνέπεια, οι προαναφερθείσες απόψεις για τις κύριες
αιτίες

των

‘δυσκολιών’

της

θερµοδυναµικής

έχουν

το

εξής

κοινό

χαρακτηριστικό:
Bασίζονται στον ισχυρισµό ότι η σύγχρονη θερµοδυναµική δεν πάσχει
από ουσιώδη προβλήµατα σαφήνειας, λογικοµαθηµατικής συγκρότησης,
εγκυρότητας και εφαρµοσιµότητας.
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Ωστόσο, καµµιά από τις εν λόγω απόψεις δεν έχει εδραστεί σε κάποια
απόδειξη του παραπάνω ισχυρισµού. Είναι προφανές, για παράδειγµα, ότι
ο παραπάνω ισχυρισµος κάθε άλλο παρά επικυρώνεται από την µέχρι τώρα
αποτυχία

άρσης

των

υποτιθέµενων

κύριων

‘δυσκολιών’

της

θερµοδυναµικής. Κατά συνέπεια, αποκτά µεγάλη σηµασία να υπάρξει µια
τεκµηριωµένη απάντηση στο εξής ερώτηµα:
ΕΡΩΤΗΜΑ 3-3

Πάσχει

η

θερµοδυναµική

από

ουσιώδη

προβλήµατα σαφήνειας,

λογικοµαθηµατικής συγκρότησης, εγκυρότητας ή εφαρµοσιµότητας;
Πολυάριθµα έγκριτα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας που υπηρετεί τη
θερµοδυναµική, τη µελέτη της και τη διδασκαλία της έχουν υιοθετήσει
διαφορετικές απόψεις για µια σειρά γενικών ή επί µέρους ζητηµάτων που
αφορούν τη θερµοδυναµική. Πολλές από αυτές τις απόψεις συγκροτούν
διαφορετικές απαντήσεις στο παραπάνω ερώτηµα, αλλά και εγείρουν µια
µεγάλη σειρά πρόσθετων ερωτηµάτων σχετικά µε θεµελιώδεις όρους,
έννοιες και νόµους της σύγχρονης θερµοδυναµικής.
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Γενικές απόψεις σχετικές µε την εννοιολογική και
µαθηµατική βάση, την ποιότητα και την πληρότητα
της θερµοδυναµικής

Είναι από καιρό γνωστό στην κοινότητα των φυσικών επιστηµόνων ότι η
θερµοδυναµική έχει προκαλέσει εντυπωσιακά πολλές αντιπαραθέσεις (πχ.,
βλ. Zemansky (1957), και Dreyer, Müller and Weiss (2000, p. 168)).6
Σύµφωνα µε κάποιες γενικές αξιολογήσεις της θερµοδυναµικής:
•

Η θερµοδυναµική είναι µια επιστήµη εντυπωσιακής πληρότητας και
καθολικής αδιάψευστης εγκυρότητας [Planck (1948, p. 7)-όπως
παρατίθεται στο Uffink (2001, p. 310)-, Einstein (1970, p. 33), BenAmotz and Honig (2003)]

•

Η θερµοδυναµική είναι µη πλήρης [Bridgman (1969, p. 6)], δεν έχει
το πλεονέκτηµα µιας έγκυρης σύνθεσης, αλλά πάσχει από σύγχιση
[Truesdell and Bharatha (1977, p. vii)]
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•

Η

θερµοδυναµική

είναι

ένα

τέλειο

παράδειγµα

επιστήµης

προκύπτουσας από αξιώµατα [Sommerfeld (1956, p. v)].
•

Η αξιωµατική βάση της θερµοδυναµικής
παγνίδι

για

µάρκες

που

δεν

είναι

έχει παραµείνει ‘ένα

αλληλοµετατρέψιµες

µε

πραγµατικό χρήµα’ [Redlich (1968, pp. 558, 562)]
•

Η θερµοδυναµική είναι µια επιστήµη µε σαφείς ορισµούς [Maxwell
(1890)]

και

µε

λίγο

χώρο

για

θεµελιώδεις

βελτιώσεις

στην

παρουσίαση των βασικών εννοιών της [Ben-Amotz and Honig (2003)]
•

Εντός της θερµοδυναµικής επικρατεί σύγχιση στις βασικές έννοιες
[Redlich (1968, p. 563)]

•

Η θερµοδυναµική συνδυάζει σηµαντικό και ενδιαφέρον φυσικό
περιεχόµενο µε την ευκαιρία για ακριβή και κοµψή έκφραση της
λογικής [Reid (1990, p. xi)].

•

Οι περιττές υποθέσεις που περιέχονται στη θερµοδυναµική έχουν
αποθησαυριστεί, επαναληφθεί και διογκωθεί σε σηµείο που έχουν
φτάσει να αποκρύπτουν ολόκληρη την εννοιολογική δοµή της
επιστήµης [Truesdell (1980, p. 77)]

•

Το σύνηθες προπτυχιακό µάθηµα της θερµοδυναµικής απαρτίζεται
από ποµπώδη ψευδοφιλοσοφία, παρά από οτιδήποτε σχετικό µε
πειραµατική επιστήµη, και στηρίζεται σε εσφαλµένα επιχειρήµατα.
[McGlashan (1966)].

•

Τα µαθηµατικά πίσω από τη θερµοδυναµική λειτουργούν πολύ
ικανοποιητικά [Mareš (2000)].

•

Τα µαθηµατικά σε κάποια τµήµατα της θερµοδυναµικής είναι ‘ενός
πολύ ειδικού είδους’, που έχει την πλέον επουσιώδη σχέση µε αυτά
που είναι γνωστά στους µαθηµατικούς΄ [Brush (1976, Vol. 2, p.
581)].7

•

Είναι παράξενη πρόληψη η ιδέα ότι η θερµοδυναµική εχει εντελώς
δικά της µαθηµατικά [Τruesdell (1980, p. 8)].8

Κατά συνέπεια,

οι

αξιολογήσεις της

σαφήνειας,

της εννοιολογικής,

µαθηµατικής και αξιωµατικής βάσης, της λογικής συγκρότησης, της

9

εγκυρότητας και της εφαρµοσιµότητας της σύγχρονης θερµοδυναµικής
είναι αποκλίνουσες.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4-1

Ποιες από τις παραπάνω αποκλίνουσες απόψεις ισχύουν και γιατί;
Αφού, όπως οι θερµοδυναµικοί αποδέχονται, ο 1ος και ο 2ος Θ.Ν.
(Θερµοδυναµικός Νόµος) είναι τα οστά και η σάρκα της θερµοδυναµικής,9
οι αληθοτιµές των παραπάνω αντικρουόµενων αξιολογήσεων αναγκαστικά
εξαρτώνται από το περιεχόµενο και την εγκυρότητα των θεωρούµενων ως 1ου
και 2ου νόµων της θερµοδυναµικής.

5

Γενικές απόψεις την ποιότητα του ‘2ου νόµου της
θερµοδυναµικής

Όπως παρατηρούν οι Nikulov and Sheehan (2004, p. 1), υπάρχει µια
σχεδόν µυστικιστική πίστη στο απαραβίαστο του 2ου Θ.Ν., έτσι ώστε, ενώ ο
νόµος αυτός είναι βαθειά κατανοητός µόνο από λίγους, γίνεται πιστευτός
από τους περισσότερους.10
ΕΡΩΤΗΜΑ 5-1

Αν ο 2ος Θ. Ν. είναι σαφής και λογικά συµβατός, τότε γατί είναι λίγοι
αυτοί που τον καταλαβαίνουν; Αν είναι ασαφής ή/και λογικά
ασύµβατος, γιατί δεν έχει εξοβελισθεί ως άχρηστος;
ΕΡΩΤΗΜΑ 5-2

Είναι ορθή επιστηµονική στάση να πιστεύουµε στην ισχύ ή στο
απαραβίαστο ακατανόητων προτάσεων και να τις θεωρούµε φυσικούς
νόµους; Σε τι ακριβώς πιστεύει κάποιος που πιστεύει στην ισχύ µιας
πρότασης την οποία δεν καταλαβαίνει;
Όπως παρατηρεί ο Uffink (2001, p. 306), κάποιοι διαπρεπείς φυσικοί
εκφράζουν το θαυµασµό τους για τον 2ο Θ.Ν., ενώ αλλοι παραπονούνται για
έλλειψη σαφήνειας και αυστηρότητας. Κατά Lieb and Yngvason (1999, p.
4), ο 2ος Θ.Ν. είναι ένας από τους τελειότερους νόµους της φυσικής. Κατά
Allahverdyan and Nieuwenhuizen (2002), ο 2ος Θ.Ν. είναι πολύ ασαφής.11

10

Όπως είναι φανερό, η ορθή επίλυση της αντίθεσης µεταξύ των παραπάνω
απόψεων εξαρτάται ουσιωδώς από το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής
και ισχύος του 2ου Θ. Ν. Λοιπόν, σε τι ακριβώς συνίσταται ο 2ος Θ. Ν. και
ποιο το πεδίο εφαρµογής και ισχύος του;
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Απόψεις για το το πλήθος, το περιεχόµενο και τα
πεδία ισχύος των 2ων Θ.Ν.

Οπως κάποιοι µελετητές της θερµοδυναµικής έχουν ήδη επισηµάνει, οι
διαφωνίες σχετικά µε την ορθή απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα είναι
εµφανείς και σηµαντικές [Green and Naghdi (1977), Uffink (2001, p. 306),
Nikulov and Sheehan (2004)].12 Κάποιοι µιλούν για ύπαρξη Βαβέλ στην
κατανόηση του 2ου Θ.Ν. [Nikulov and Sheehan (2004)], 13 ενώ άλλοι
µιλούν για ύπαρξη πολυάριθµων διατυπώσεων του 2ου Θ.Ν.14, viii
ΕΡΩΤΗΜΑ 6-1

Άραγε, πρόκειται για διαφορετικές διατυπώσεις του ίδιου νόµου ή για µη
ισοδύναµους (δηλαδή για διαφορετικούς) νόµους µε το ίδιο όνοµα;
Κατά Bridgman (1969, p. 117)], δεν είναι προφανές ότι οι εν λόγω
‘διατυπώσεις’ είναι ακριβώς ισοδύναµες. ix Κατά Hutter (1977, p. 4), οι
‘διατυπώσεις’ αυτές δεν είναι ‘αναγκαστικά ισοδύναµες’. Κατ' άλλους, οι
‘διατυπώσεις’ αυτές είναι µη ισοδύναµες και έχουν διαφορετικά πεδία
ισχύος [Allahverdyan and Nieuwenhuizen (2002, p. 542), [Čápek and
Sheehan (2005, p. 3)].15 Κάποιοι από τους τελευταίους µιλούν για υπάρξη
σχεδόν τόσων πολλών 2ων Θ.Ν. όσοι και oι θερµοδυναµικοί επιστήµονες
[Hutter (1977, p. 4)] ή όσοι και οι συγγραφείς [Muschik (1998, 1996)].
Σύµφωνα µε τον Ván (1994), µπορούµε να βρούµε διαφορετικούς 2ους
Θ.Ν. ακόµα και στην ίδια θεωρία.16

viii

Όπως ο Bridgman (1969, p. 117) χαρακτηριστικά αποφαίνεται, υπάρχουν σχεδόν τόσες

πολλές διατυπώσιες του 2ου νόµου, όσες και οι συζητήσεις γι αυτόν.
ix

Ανάλογες απόψεις υιοθετούνται από Muschik (1988, 1996), Macdonald (1995), Ván

(1995), Uffink (2001, p. 306) και Nikulov and Sheehan (2004)
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ΕΡΩΤΗΜΑ 6-2

Ποιες οι κύριες αιτίες της παραπάνω διχογνωµίας; Ποιοι ακριβώς είναι
τελικά οι 2οι Θ.Ν., που είναι σαφείς, έγκυροι και εφαρµόσιµοι στην
επίλυση προβληµάτων της φυσικής, και ποιό ακριβώς είναι το

πεδίο

εφαρµογής και ισχύος του καθενός από αυτούς;x
Κατά Nikulov and Sheehan (2004), αν και η ‘Babel-like understanding”
του 2ου Θ.Ν. είναι µη ανεκτή από µια καθαρά λογική σκοπιά, αυτή η
κατάσταση όχι µόνο έχει γίνει ανεκτή, αλλά έχει αγκαλιαστεί από την
επιστηµονική κοινότητα.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6-3

Αν πράγµατι η ‘Babel-like understanding’ υπάρχει, έχει γίνει ανεκτή ή
και έχει αγκαλιασθεί από την επιστηµονική κοινότητα, τι συνεπάγεται
αυτό; Ότι η θερµοδυναµική είναι πλουραλιστική επιστήµη, όπως κάποιοι
προτείνουν, ή ότι η σχετική επιστηµονική κοινότητα δεν διαθέτει κριτήρια
κατάλληλα και επαρκή για να διαχωρίσει µεταξύ σαφών και ασαφών,
µεταξύ έγκυρων και άκυρων, µεταξύ εφαρµόσιµων και ανεφάρµοστων,
και µεταξύ χρήσιµων και άχρηστων υποθέσεων και θεωριών;

Θεωρώντας ότι το πρόβληµα της ύπαρξης των πολλών αποκλινουσών και
αντικρουόµενων απόψεων σχετικά µε τον 2ο Θ.Ν. οφείλεται σε αποτυχία των
προσπαθειών αποσαφήνισης του, ο Uffink (2001) προτείνει ότι ο τρόπος
προσέγγισης του προβλήµατος αυτού είναι η µελέτη της ιστορικής εξέλιξης
του 2ου Θ.Ν. (pp. 311-312).17
ΕΡΩΤΗΜΑ 6-4

Η µελέτη της ιστορική εξέλιξης της συνθήκης που διάφοροι επιστήµονες
έχουν κατά καιρούς ονοµάσεί 2ο Θερµοδυναµικός νόµο είναι κριτήριο
κατάλληλο για να απαντήσει στα ερωτήµατα που θέτει ο Uffink ή το
παρόν κείµενο; Πιο συγκεκριµένα, είναι τα ερωτήµατα αυτά ιστορικής

x

Σηµειωτέον ότι η χρήση του όρου 2ος Θ.Ν., ή κάποιου άλλου όρου, µε δύο ή

περισσότερες σηµασίες στην ίδια συζήτηση συνιστά λογική πλάνη (αυτήν της αµφισηµίας).
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και όχι λογικής και µαθηµατικής υφής; Και πρώτα-πρώτα, ποιο απ΄όλα
τα προταθέντα περιεχόµενα του όρου 2ος Θ.Ν. είναι εκείνο που-κατά
Uffink- οι επιστήµονες οφείλουν να δεχθούν, και το οποίο υποτίθεται ότι
δεν έχει αποσαφηνισθεί;

7

Γενικές απόψεις για το νόηµα του όρου εντροπία

Όπως είναι γνωστό, σχεδόν όλοι οι θεωρητικοί, µελετητές και δάσκαλοι της
θερµοδυναµικής δέχονται ως βάση, ως περιεχόµενο ή ως συνέπεια του 2ου
Θ.Ν. κάποια ανισότητα που αφορά το περιεχόµενο του όρου εντροπία. Κατά
συνέπεια, η ακριβής ταυτότητα και η επίλυση των ζητηµάτων που θίγονται
στην προηγούµενη παράγραφο εξαρτώνται ουσιωδώς από περιεχόµενο του
όρου εντροπία στις θερµοδυναµικές θεωρίες.
Τα κείµενα που έχουν προταθεί από τα µέσα του 19ου αιώνα µέχρι σήµερα
ως ορισµοί του όρου εντροπία είναι πολυάριθµα. Ωστόσο, ακόµα και
σήµερα, κάποιοι θεωρούν ότι δεν µπορούµε δώσουµε ικανοποιητική
απάντηση στην ερώτηση τι είναι εντροπία [Çengel and Boles (1994, p.
315)], και άλλοι ότι κανένας δεν γνωρίζει τι είναι πραγµατικά η εντροπία
[Von Neumann, cited by Tribus and McIntire, 1971, p. 180]. 18
ΕΡΩΤΗΜΑ 7-1

Αν δεν µπορούµε ξέρουµε τι είναι η εντροπία, τότε τι ακριβώς λέει η
υπόθεση περί αύξησης της εντροπίας; Ότι κάτι που δεν ξέρουµε τι είναι
αυξάνει; Είναι µια τέτοια αοριστολογία κατάλληλη να αποτελέσει νόµο
της φυσικής;
[Στην προσπάθεια τους να αποδείξουν ότι η απουσία ικανοποιητικού
ορισµού του όρου εντροπία δεν είναι πρόβληµα] κάποιοι µας προτρέπουν
να µην ανησυχούµε σχετικά µε το τι είναι εντροπία, αλλά απλώς να
µάθουµε να υπολογίζουµε τις µεταβολές της [Barón (1989)].xi

xi

Ανάλογες απόψεις έχουν προταθεί και σχετικά µε τους όρους εσωτερική ενεργεια και

[ολική] ενέργεια.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 7-2

Όµως, πως ακριβώς µπορούµε να µάθουµε να προσδιορίζουµε τις
µεταβολές τιµών απροσδιόριστων εννοιών (πχ. των εννοιών που
δηλώνουν οι όροι, ‘∆x’, ‘A’, ‘f(x’), κλπ.);
Κάποιοι άλλοι δεν αµφισβητούν ρητά την ύπαρξη ικανοποιητικού ορισµού
του όρου εντροπία, αλλά τη ικανότητα των θεωρητικών του 2ου Θ.Ν. να
ερµηνεύσουν και να χρησιµοποιήσουν ορθά την έννοια της εντροπίας
[Corning (2002)].19
ΕΡΩΤΗΜΑ 7-3

Ποια ακριβώς ‘εννοια της εντροπίας’ (δηλ. σε ποιο ακριβώς περιεχόµενο
του του όρου ‘εντροπία’)-και γιατί όχι κάποια άλλη-είναι η ορθή που δεν
πρέπει να παρερµηνευθεί; Ποια η αποδειξη του ισχυρισµού περί
παρερµηνείας του εν λογω περιεχοµένου;
Κατά Mareš (2000), η εντροπία δεν έχει σαφές φυσικό νόηµα.
ΕΡΩΤΗΜΑ7-4

Αν η εντροπία δεν έχει σαφές φυσικό νόηµα, σύµφωνα µε ποιο ακριβώς
λογικοµαθηµατικά συµβατό κριτήριο θεωρείται ως βάση κατάλληλη για
τη διατύπωση ενός φυσικού νόµου;
ΕΡΩΤΗΜΑ 7-5

Η (οι) έννοια(ες) που αντιπροσωπέυει ο όρος ‘εντροπία’ στις επικρατούσες
θερµοδυναµικές θεωρίες έχει τελικά σαφές φυσικό νοηµα; Αν ναι, σε
ποιες περιπτώσεις;
Μια έννοια έχει νόηµα µόνο εντός του πεδίου ορισµού της. Έννοια µε
φυσικό νόηµα είναι η έννοια που το πεδίο ορισµού της είναι φυσικά
συστήµατα ή φυσικά φαινόµενα. Κατά συνέπεια, το ΕΡΩΤΗΜΑ 7-5
σχετίζεται άµεσα µε το πεδίο ορισµού του όρου εντροπία.

8

Περί πεδίου ορισµού του όρου ‘εντροπία’

Κατά Muschik (1988), οι διατυπώσεις του 2ου Θ.Ν απαιτούν της έννοιες της
θερµοκρασίας και της εντροπίας [να ορίζονται] όχι µόνο στην περίπτωση
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ισορροπίας, αλλά και στην περίπτωση µη ισορροπίας, για την οποία ο 2ος
Θ.Ν. είναι πιο ουσιώδης.20.
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-1

Ικανοποιείται η παραπάνω-κατά Μuschik-απαίτηση του 2ου Θ.Ν.;
Οι απόψεις των επιστηµόνων συνεπάγονται διαφορετικές απαντήσεις στο
παραπάνω ερώτηµα:
•

Κατά Gyftopoulos and Beretta (1991, p. 103), η εντροπία είναι µια
ιδιότητα που ορίζεται για όλες τις καταστάσεις ― ισοροπίας και µη
ισοροπίας ― και για όλα τα συστήµατα.21

•

Κατά Scott (2002), η εντροπία µπορεί να ορισθεί πάντα, ενώ, µερικές
φορές, ιδιότητες όπως η θερµοκρασία και η πίεση δεν µπορούν. 22

•

Κατά Callender (2001, p. 542), ούτε η εντροπία ούτε η θερµοκρασία
εφαρµόζονται σε καταστάσεις µη ισορροπίας.23

•

Κατά Kondepudi and Prigogine (1998, p. 6), η οµοιοµορφία της
θερµοκρασίας [που θεωρείται προϋπόθεση ισορροπίας] δεν είναι
απαραίτητη για το ορισµό της εντροπίας ενός συστήµατος.24

ΕΡΩΤΗΜΑ 8-2

Αν η θερµοκρασία, η πίεση ή η εντροπία δεν ορίζεται σε κατάσταση µη
ισορροπίας, τότε δεν θα πρέπει να απορριφθούν ως εσφαλµένες και
στερούµενες φυσικού περιεχοµένου όλες οι θεωρίες που βασίζονται στην
υπόθεση ότι σώµατα που δεν είναι σε ισορροπία έχουν θερµοκρασία,
πίεση ή εντροπία, αντίστοιχα;xii
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-3

Ακόµα κι αν αγνοηθεί η αοριστία σχετικά µε τις φυσικές συνθήκες στις
οποίες - κατά τον ισχυρισµό του Scott - µπορεί να ορισθεί η εντροπία,
αλλά όχι η θερµοκρασία, ποια είναι η ορθή λύση της αντίθεσης µεταξύ

xii

Π.χ. οι θεωρίες και οι νόµοι της µετάδοσης θερµότητας και της ρευστοµηχανικής, οι

ισχυρισµοί περί κλίσης ή µεταβολής της θερµοκρασίας, της πίεσης ή της εντροπίας κατά
τις φυσικές διεργασίες , κλπ.
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του εν λόγω ισχυρισµού και των ευρέως αποδεκτών προτάσεων ορισµού
της εντροπίας που βασίζονται στην έννοια της θερµοκρασίας;
Κατά Meixner (1970), δεν υπάρχει µοναδική τιµή της εντροπίας σε µια
κατάσταση που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια µιας µη αντιστρεπτής
διεργασίας.xiii,25
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-4

Αφού, όπως είναι γνωστό, τα υλικά σώµατα µπορούν να εκτελούν µη
αντιτρεπτές διεργασίες, ποια είναι ορθή λύση της αντίθεσης µεταξύ του
παραπάνω

ισχυρισµού

του

Meixner

και

του

ευρέως

αποδεκτού

ισχυρισµού ότι η εντροπία είναι εκτατική καταστατική ιδιότητα της
ύλης;xiv
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-5

Αν - όπως οι θερµοδυναµικοί επιστήµονες ισχυρίζονται - κανένα φυσικό
σύστηµα δεν µπορεί να εκτελέσει διεργασίες που ικανοποιούν τις
προδιαγραφές της αντιτρεπτότητας, τότε ο παραπάνω ιχυρισµός του
Μeixner δε συνεπάγεται ότι η εντροπία δεν είναι καταστατική ιδιότητα
κανενός απολύτως φυσικού συστήµατος σε καµµιά απολύτως κατάσταση;
Η αποδοχή ορισµών της εντροπίας βασισµένων στην υπόθεση της
ισορροπίας ή της αντιστρεπτότητας συχνά συνδυάζονται µε προσπάθειες
απόδειξης ότι

οι αντίστοιχες έννοιες της εντροπίας εφαρµόζονται και σε

κατατάσεις µη ισορροπίας και σε µη αντιτρεπτές διεργασίες. Π.χ., ο
Bridgman (1969, p. 127) ισχυρίζεται ότι η εντροπία είναι µια καταστατική
συνάρτηση που άπαξ και ορισθεί µέσω αντιστρεπτών διεργασιών έχει

xiii

Η άποψη αυτή σχετίζεται άµεσα µε το ζήτηµα ορισµού της εντροπίας σε καταστάσεις µη

ισορροπίας, αφού, σύµφωνα µε τις επικρατούσες θερµοδυναµικές θεωρίες, µια διαδοχή
καταστάσεων ισορροπίας είναι αντιστρεπτή διεργασία (και, κατά πολλά θερµοδυναµικά,
κείµενα, το αντίστροφο).
xiv

Εξ ορισµού, µια εκτατική καταστατική συνάρτηση ή ιδιότητα της ύλης ορίζεται σε όλες

τις καταστάσεις της ύλης και δεν µπορεί να έχει παρά µια µόνο τιµή ανά υλικό σύστηµα
και κατάσταση.
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σηµασία ευρύτερη από εφαρµογές απλώς σε αντιστρεπτές διεργασίες
[Bridgman (1969, p. 127)].26
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-6

Αφού, όπως είναι προφανές και γνωστό, η έννοια της φυσικής
διεργασίας δεν είναι υποσύνολο της έννοιας της αντιστρεπτής διεργασίας,
σε ποια ακριβώς λογική βάση στηρίζεται ο παραπάνω ισχυρισµός του
Bridgman;
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-7

Αν ο στόχος ήταν ο όρος 'εντροπία' να χρησιµοποιηθεί για µια
καταστατική

συνάρτηση

της

ύλης,

για

ποιον

ακριβώς

λόγο

οι

προταθέντες ορισµοί του όρου βασίζονται σε υποθέσεις περί συστηµάτων
που εκτελούν ειδικές (και µάλιστα υποθετικές) διεργασίες, αντί να
βασίζονται στην έννοια της κατάστασης και µόνο;xv
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-8

Αν - όπως οι θερµοδυναµικοί επιστήµονες ισχυρίζονται - κανένα φυσικό
σύστηµα δεν µπορεί να εκτελέσει διεργασίες που ικανοποιούν τις
προδιαγραφές της αντιστρεπτότητας, σε ποια ακριβώς λογική και
µαθηµατική βάση στηρίζεται ο ισχυρισµός ότι µια έννοια που ορίζεται σε
αντιστρεπτές 'διεργασίες' είναι φυσική έννοια (πχ. καταστατική ιδιότητα
της ύλης);
Κατά Lieb and Yngvason (1999, p. 13-14), η εντροπία σε ένα σύστηµα που
δεν είναι σε ισορροπία µπορεί, όπως και η θερµοκρασία ενός τέτοιου
συστήµατος, να έχει νόηµα ως προσεγγιστική και χρήσιµη έννοια.27
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-9

Τι ακριβώς είναι κάτι που 'έχει νόηµα ως προσεγγιστική και χρήσιµη
έννοια'; Ποιες ακριβώς είναι οι ιδιότητες της ύλης που ‘προσεγγίζονται’
από την εντροπία και τη θερµοκρασία; Με ποιο κριτήριο κρίνεται αν µια

xv

Τα καταστατικά µεγέθη ονοµάζονται έτσι επειδή ορίζονται µε αναφορά στην έννοια της

κατάστασης των σωµάτων και όχι στην [πραγµατικής ή υποθετικής] ιστορίας ή στο
[πραγµατικό ή υποθετικό] µέλλον τους. Πχ., κινητική ενέργεια≡ mυ2/2.
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δεδοµένη η έννοια προσεγγίσει µια δεδοµένη ιδιότητα της ύλης; Πως
πρέπει να λυθει η αντιθεση µεταξύ του ισχυρισµού των Liefd and
Yngvason και των γνωστών ισχυρισµών ότι η θερµοκρασία κι η εντροπία
είναι ιδιότητες της ύλης; Πού ακριβώς στοχεύει ο παραπάνω ισχυρισµός
των Lieb and Yngvason, αν όχι να παραβιάσει τεχνηέντως τον κανόνα
ότι µια έννοια δεν µπορεί να έχει νόηµα και εφαρµογή εκτός πεδίου
ορισµού της;
ΕΡΩΤΗΜΑ 8-10

Τελικά υπάρχει ή όχι κάποια έγκυρη θερµοδυναµική θεωρία βασισµένη
σε έννοια εντροπίας της οποίας ο ορισµός στηρίζεται σε φυσικά
συστήµατα ή φυσικές διεργασίες µόνο; Αν ναι, γιατί δεν υποδεικνύεται η
θεωρία και ο αντίστοιχος ορισµός, αντί να προτείνονται (α) µη φυσικές
έννοιες ως βαση για τον ορισµό της και (β) λογικές πλάνες ως αποδείξεις
ότι µια έννοια ορισµένη σε µη φυσική βάση έχει φυσική υπόσταση;
ΕΡΩΤΗΜΑ8-11

Τι συνεπάγεται τελικά όλο αυτό το κοµφούζιο σχετικά µε το όρο εντροπία
και το 2ο Θ. Ν.; Την ύπαρξη µιας θερµοδυναµικής θεωρίας που είναι
σαφής και έχει καθολική ισχύ και εφαρµοσιµότητα στα φυσικά σώµατα
και φαινόµενα; Ή µήπως την ύπαρξη ασαφών, αποσπασµατικών,
ατεκµηρίωτων, αντικρουόµενων και αντιφατικών θεωριών, και την
ανυπαρξία κριτηρίων κατάλληλων και επαρκών για τεκµηριωµένη
αξιολόγηση των θεωριών αυτών;

9

Απόψεις για το περιεχόµενο του πρώτου νόµου της
θερµοδυναµικής

Όπως σηµειώνουν οι Nikulov and Sheehan (2004), αποδίδοντας το στον
Truesdell, όλοι οι φυσικοί γνωρίζουν τι σηµαίνει 1ος Θ.Ν, αλλά ούτε δύο δε
συµφωνούν σε αυτόν. Σύµφωνα µε µια σειρά απόψεων, ο 1ος Θ. Ν.:
•

Είναι ο νόµος (εκφράζει το νόµο, ή είναι γενίκευση του νόµου)
διατήρησης της ενέργειας.28

• Εκφράζει ή υπαγορεύει το ισοζύγιο ενέργειας [Fermi (1956/1936, p.
11), Obert and Young (1962, p. 45)].
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• Είναι εξίσωση ορισµού της εσωτερικής ενέργειας [Fast (1970/1968, p.
14), Pauli (1973, p. 6)], αποφαίνεται υπέρ της ύπαρξης µιας
καταστατικής ιδιότητας που ανοµάζεται εσωτερική ενέργεια [Callen
(1985, p. 283), Kubo (1968, p. 5)], ορίζει τη µεταβολή ενέργειας
[Davidson (1962, p. 44)], ορίζει µια καταστατική συνάρτηση, την
ενέργεια, και περιορίζει το πεδίο των αντιληπτών (conceivable)
διεργασιών σε εκείνα που η ενέργεια διατηρείται [Kirkwood and
Oppenheim (1961, p. 14)].
• Περιέχει τις εξής ιδέες: (1) την ύπαρξη µιας συνάρτησης εσωτερικής
ενέργειας (2) την αρχή της διατήρηση ενέργειας, (3) τον ορισµό της
θερµότητας ως ενέργειας σε µετάβαση (in transit) εξ αιτίας
θερµοκρασιακής διαφοράς [Zemansky and Dittman (1997, p. 79)].
• Εκφράζει την ύπαρξη του µηχανικού ισοδυνάµου της θερµότητας
[Owen (1984), p. 12].
• Συνοψίζει την ισοδυναµία θερµότητας και έργου και το γεγονός ότι η
εσωτερική ενέργεια είναι σταθερή σε ένα αποµονωµένο σύστηµα
[Atkins and de Paula (2006, p. 33). Βλ. επίσης Atkins and de Paula
(2006, pp. 32, 67)].
• ∆ίνει τη σύνδεση µεταξύ θερµότητας και άλλων µορφών ενέργειας
[Pauli (1973, p. 5)] και αποφαίνεται ότι η εσωτερική ενέργεια είναι
µια καταστατική συνάρτηση [Pauli (1973, p. 7)].
• Ορίζει ότι η εσωτερική ενέργεια είναι καταστατική συνάρτηση, καθώς
και ότι η θερµότητα είναι µορφή ενέργειας [Adkins (1987, p. 18)].
Και κάποιες ακόµη σχετικές απόψεις:
• Ο ορισµός της εσωτερικής ενέργειας ως θερµοδυναµικής ιδιότητας
προκύπτει από τον 1ο Θ.Ν. [Pippard (1966, p. 15), Herlich (2009, p.
19)].
• Ο 1ος Θ.Ν. είναι κοινώς γνωστός ως η αρχή διατήρησης της ενέργειας,
και µπορεί να θεωρηθεί ως η δήλωση (statement) της αµοιβαίας
µετατροπής θερµότητας και έργου. [Reddy (2008, p. 163)].
• Η αρχή διατήρησης ενέργειας δεν είναι η µόνη ιδέα που συνδυάζεται
µε τον 1ο Θ.Ν. Η ύπαρξη του µηχανικού ισοδύναµου της θερµότητας,
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της αµοιβαίας µετατροπής θερµότητας και έργου σε κυκλικές
διεργασίες, ή το αδύνατο του αεικίνητου του πρώτου είδους
θεωρούνται επίσης µέρος αυτού τον νόµου. [Ricou (1988)].29
• Η εξίσωση που εκφράζει το νόµο διατήρησης της ενέργειας ορίζει και
τη θερµότητα [Pippard (1966, pp. 16, 17)].
Σε αντίθεση µε κάποιες από τις παραπάνω απόψεις, οι Hatsopoulos and
Keenan (1965, p. xxiv) ισχυρίζονται ότι η απόφανση ότι ο πρώτος νόµος
είναι απλώς ο νόµος διατήρησης της ενέργειας είναι χωρίς νόηµα, επειδή
κανένας γενικός ορισµός του όρου ενέργεια δεν είναι ανεξάρτητος από τον
1ο Θ.Ν.
Είναι φανερό ότι οι παραπάνω αποκλίνουσες και αντικρουόµενες απόψεις
εγείρουν µια σειρά από ερωτήµατα, όπως, για παράδειγµα, τα εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ 9-1

Πόσοι είναι τελικά οι 1οι Θ.Ν.; Τι λέει ο καθένας, ποιοι από αυτούς
ισχύουν και ποια τα πεδία εφαρµογής τους;
ΕΡΩΤΗΜΑ 9-2

Είναι ο 1ος Θ.Ν. ορισµός ή όχι; Αν κάποιοι φυσικοί νόµοι είναι απλώς
ορισµοί, ποιου ακριβώς είδους φυσικά προβλήµατα λύνονται µε αυτούς;
ΕΡΩΤΗΜΑ 9-3

Ο 1ος Θ.Ν. βασίζεται σε ανεξάρτητους ορισµούς κάποιων από τους όρους
ενέργεια, εσωτερική ενέργεια και θερµότητα; Ή µήπως, αντίθετα,

ο

ορισµός κάποιων από αυτούς τους όρους βασίζεται στον 1ο Θ.Ν.;
ΕΡΩΤΗΜΑ 9-4

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της συνύπαρξης τόσων αποκλινουσών
απόψεων σχετικά µε το περιεχόµενο του 1ου Θ. Ν.;

10 Γενικές απόψεις για τη φύση της ενέργειας
Όπως είναι προφανές, η σαφήνεια, το νόηµα, το περιεχόµενο, το πεδίο
εφαρµογής και η εγκυρότητα της αρχής διατήρησης της ενέργειας, των
ισοζυγίων ενέργειας και κάθε νόµου που βασίζεται στον όρο ενέργεια
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εξαρτώνται µεταξύ άλλων από το νόηµα του εν λόγω όρου ή, µε άλλα λόγια,
από την απάντηση στην ερώτηση: Τι είναι ενέργεια;
Σύµφωνα µε κάποιες απόψεις, είναι αδύνατο να απαντήσουµε στην
ερώτηση τι είναι ενέργεια [Rock (1969, p. 14)], δεν µπορέσαµε να ορίσουµε
την ενέργεια [Çengel and Boles (1994, p. 315)], ή δεν µπορούµε να
δώσουµε ένα γενικό ορισµό της ενέργειας [Poincaré (1905, p. 166)].
Κατά Poincaré (1905, p. 166), η αδυναµία ορισµού της ενέργειας
συνεπάγεται ότι η αρχή διατήρησης της ενέργειας σηµαίνει απλώς ότι
υπάρχει κάτι που είναι σταθερό, αλλά αυτό δε συνεπάγεται ότι η 'αρχή
διατήρησης', στερείται νοήµατος ή ότι είναι ταυτολογία.30
ΕΡΩΤΗΜΑ 10-1

∆ηλαδή – κατά τη λογική Poincaré- η υπόθεση διατήρησης της τιµής µιας
απροσδιόριστης έννοιας, π.χ. της 'αγζφχψ', είναι σαφής, πλήρης χρήσιµη
στη φυσική και [ενδεχοµένως] και νόµος της φύσης;
Κατά Feynman et al. (1997/1963, p. 4-2), δε γνωρίζουµε τι είναι ενέργεια,
αλλά αυτό δεν εµποδίζει τον υπολογισµό της αριθµητικής της τιµής και την
επιβεβαίωση της σταθερότητας της.31
ΕΡΩΤΗΜΑ 10-2

∆ηλαδή, αν δε γνωρίζει κάποιος τι είναι 'αγζφχψ', µπορεί να υπολογίσει
τις τιµές της και να αποδείξει τη σταθερότητα ή την αστάθεια τους;
Κατά Feynman et al. (1997/1963, p. 4-2), η διατήρηση της ενέργειας
µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο αν έχουµε τον τύπο για όλες τις µορφές
της.
Κατά Gyftopoulos and Beretta (1991 p. 27), υπάρχουν απλοί αναλυτικοί
τύποι για κάποιες ιδιαίτερες µορφές ενέργειας, όπως ο τύπος mυ2/2 για την
κινητική ενέργεια, αλλά όχι για την ενέργεια.32
ΕΡΩΤΗΜΑ 10-3

Αν

υπάρχουν

τύποι

για όλες

τις

µορφές

ενέργειας,

γιατί

δεν

υποδεικνύονται τα κείµενα που το αποδεικνύουν και οι θεωρίες που
βασίζονται σε αυτούς τους τύπους, αντί να προτείνονται αντικρουόµες
και εµφανώς εσφαλµένες απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη, την
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αναγκαιότητα και τη βάση ορισµού, ή τη δυνατότητα και την
αναγκαιότητα προσδιορισµού των τιµών και των µορφών ενέργειας; Αν,
αντίθετα, δεν υπάρχουν οι εν λόγω τύποι, πρέπει η αρχή διατήρηση της
ενέργειας να αποριφθεί ως µια ακατανόητη (για τη ακρίβεια, ως
ασαφής) πρόταση και άρα ως άκυρη και άχρηστη;
ΕΡΩΤΗΜΑ 10-4

Αν κάποιοι χρησιµοποιούν στα κείµενα τους τον όρο 'ενέργεια' ως βάση
για τη διατύπωση των θεωριών τους, αλλά δεν ξέρουν τι σηµαίνει αυτός ο
όρος, τότε:
(α) Γιατί τον χρησιµοποιούν;
(β) Πως ξέρουν το νόηµα των θεωριών που βασίζονται σε αυτόν τον όρο,
ώστε να τις προτείνουν ως σαφείς έγκυρες ή εφαρµόσιµες;
(γ) Από ποιον ακριβώς περιµένουν να τους προσδιορίσει τις έννοιες που
χρησιµοποιούν ως βάση για τη διατύπωση των θεωριών τους;

11 Γενικές απόψεις για τη φύση της θερµότητας
Όπως είναι γνωστό, αλλά και όπως προκύπτει και από τα συζήτηση στα
προηγούµενα, πολλές από τις αποφάνσεις που έχουν προταθεί ως 1ος Θ. Ν.
και ως 2ος Θ. Ν. βασίζονται στον όρο θερµότητα (heat). Κατά συνέπεια, το
φυσικό περιεχόµενο, η εγκυρότητα και οι δυνατότητες εφαρµογής αυτών
των αποφάνσεων εξαρτώνται από τη έννοια που δηλώνει ο όρος θερµότητα.
Λοιπόν, τι σηµαίνει ο όρος θερµότητα;
Οι επικρατούσες θερµοδυναµικές θεωρίες συµφωνούν, είτε άµεσα ή
έµµεσα, ότι ο όρος θερµότητα δηλώνει κάποια φυσική έννοια, αλλά δίνουν
διαφορετικές απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση. Για τους σκοπούς αυτού
του κειµένου, οι απαντήσεις αυτές µπορούν να χωρισθούν σε δύο
κατηγορίες:
Κατηγορία Ι: Η θερµότητα είναι: ροή ή ανταλλαγή [ενέργειας ή
θερµικής ενέργειας],33 µορφή ή τρόπος µεταφοράς ενέργειας,34 τρόπος
πρόσθεσης, αποβολής ή µεταφοράς ενέργειας,

35

αλληλεπίδραση

(interaction),36 διεργασία,37 φαινόµενο [Gibbings (1970, p. 64)].
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Κατηγορία ΙΙ. Η θερµότητα είναι µορφή ενέργειας, 38 ενέργεια που
µεταφέρεται από σώµα σε σώµα λόγω διαφοράς θερµοκρασίας, 39
ενέργεια σε µετάβαση (in transit) ή στη διαδικασία µεταφοράς40.xvi
Στη βάση ισχυρισµών της Κατηγορίας Ι, κάποιοι θεωρούν ότι µεταφορά,
µεταβίβαση ή ανταλλαγή θερµότητας είναι αδύνατη (ως ασύµβατη µε τους
ισχυρισµούς της Κατηγορίας Ι [π.χ., Cotignola (2002), και Κaper and
Goedhart

(2002)

συµφωνώντας

µε

τον

Summers

(1983)].

Ωστόσο,

ισχυρισµοί της Κατηγορίας Ι υιοθετούνται συχνά µαζί µε πολυάριθµους
ισχυρισµούς που αποδέχονται µεταφοράς, ανταλλαγής, απορρόφησης,
προσθήκης, και απόρριψη θερµότητα. 41 Ακόµη, όπως

φαίνεται από τις

παραπάνω παραποµπές, το ίδιο θερµοδυναµικό κείµενο υιοθετεί κάποιες
φορές ισχυρισµούς και των δύο κατηγοριών [π.χ. Holman (1985), Çengel
and Boles (1994)].
ΕΡΩΤΗΜΑ 11-1

Μια θεωρία που δέχεται ένα ισχυρισµό της Κατηγορίας Ι και ταυτόχρονα
ένα ισχυρισµό της Κατηγορίας ΙΙ πρέπει ή όχι να απορριφθεί ως
αντιφατική;
ΕΡΩΤΗΜΑ 11-2

Μια θεωρία που δέχεται ένα ορισµό της Κατηγορίας Ι και συγχρόνως µια
υπόθεση

µεταφοράς,

ανταλλαγής,

απορρόφησης,

προσθήκης

ή

απόρριψης θερµότητας πρέπει ή όχι να απορριφθεί ως αντιφατική;
ΕΡΩΤΗΜΑ 11-3

Πρέπει να απορριφθεί ως εσφαλµένη µια θεωρία που δέχεται ένα
ισχυρισµό της Κατηγορίας ΙΙ µαζί µε την [πολύ συχνά προτεινόµενη]
υπόθεση ότι η ενέργεια συνίσταται από κινητική ενέργεια, από δυναµική
ενέργεια, από εσωτερική ενέργεια, αλλά όχι από θερµότητα;

xvi

Ακόµη, κάποιοι θεωρούν πως 1ος Θ.Ν. βασίζεται στην συνθήκη ότι η θερµότητα είναι

µορφή ενέργειας [π.χ. Pauli (1973, p. 5), Adkins (1987, p. 18)]
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ΕΡΩΤΗΜΑ 11-4

Το κοµφούζιο σχετικά µε τον όρο ‘θερµότητα’, όπως και σχετικά µε
πολλούς άλλους ορους της θερµοδυναµικής, είναι ένα απλό ζήτηµα
πολυγλωσσίας ή αντικατοπτρίζει την ύπαρξη θεωριών µε διαφορετικά
περιεχόµενα και διαφορετικές αληθοτιµές;
ΕΡΩΤΗΜΑ 11-5

Μήπως οι τόσες αντίθετες προτάσεις σχετικά µε τον όρο ‘θερµότητα’,
καθώς και σχετικά µε µια σειρά από άλλους θερµοδυναµικούς όρους,
αντικατοπτρίζει προσπάθειες τεκµηρίωσης αντιφατικών θεωριών µέσω
λιογικών πλανών (π.χ. της χρήσης ενός όρου µε δύο ή περισσότερες
σηµασίες);

Μήπως

ανικατοπτρίζουν

προσπάθειες

αντικατάστασης

θεωριών που θεωρούνται προβληµατικές από άλλες, χωρίς αλλαγή της
ορολογία, αλλά µε αλλαγή του περιεχοµένου των όρων;

12 Σύνοψη
Τα παραπάνω ερωτήµατα είναι µόνο ελάχιστα από τα ερωτήµατα που
εγείρει η µελέτη των σύγχρονων θερµοδυναµικών κειµένων.
Κάποιοι θεωρητικοί της θερµοδυναµικής προσπαθούν να απαντήσουν στα
ερωτήµατα αυτά µέσω της στατιστικής µηχανικής. Αυτές οι προσπάθειες
είναι καταδικασµένες σε αποτυχία, αφού στηρίζονται σε έννοιες που είναι
εκτός πεδίου ορισµού της θερµοδυναµικής. Η θερµοδυναµική, ως
µακροσκοπική επιστήµη βασισµένη στην υπόθεση του συνεχούς, για να
είναι σαφης, έγκυρη και εφαρµόσιµη πρέπει να βασίζεται σε µακροσκοπικά
χαρακτηριστικά του συνεχούς και, κατά συνέπεια, σε έννοιες που ορισµός
τους βασίζεται στις πρωτογενείς µακροσκοπικές ιδιότητες τους συνεχούς.
Ακόµα, κάποιοι θεωρητικοί της θερµοδυναµικής αντιµετωπίζουν τέτοιου
είδους ερωτήµατα µε γενικές και αξιολογήσεις διαφόρων (είτε σαφώς είτε
ασαφώς προσδιοριζόµενων) θερµοδυναµικών θεωριών ως προσεγγίσεων που
αποφεύγουν διάφορα προβλήµατα εννοιολογικής και λογικοµαθηµατικής
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υφής. xvii Ωστόσο, αυτές οι αξιολογήσεις είναι αποκλίνουσες, αυθαίρετες,
αποσπασµατικές, αντικρουόµενες και όχι επαρκώς τεκµηριωµένες. Σε κάθε
περίπτωση, οι αξιολογήσεις αυτές δεν συνοδεύονται από κείµενα που να
αποδεικνύουν ότι σαφώς προσδιορισµένα τµήµατα των σχετικών θεωριών
συνεπάγονται συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες απαντήσεις στα κυριότερα
από τα ερωτήµατα που τίθενται ή συνάγονται από το παρόν κείµενο.
Ωστόσο, η λεπτοµερής ανάλυση αυτών των αξιολογήσεων ή θεωριών είναι
πέρα από του στόχους του παρόντος κειµένου. Ο πρώτος κύριος στόχος του
παρόντος κειµένου είναι να οδηγήσει τον αναγνώστη που έχει κάποια
εξοικείωση µε τη θερµοδυναµική στο να προβληµατισθεί σοβαρά σχετικά
µε το ποια είναι η ορθή απάντηση σε ερωτήµατα όπως τα ακόλουθα:
ΕΡΩΤΗΜΑ 12-1

Πάσχει η σύγχρονη θερµοδυναµική από αξιοσηµείωτα προβλήµατα που
αφορούν

τη

σαφήνεια,

τη

λογικοµαθηµατική

συγκρότηση,

την

εγκυρότητα, την κατανόηση, τη διδασκαλία ή την εφαρµοσιµότητα των
εννοιών και των θεωριών που την συναποτελούν;
ΕΡΩΤΗΜΑ 12-2

Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ΕΡΩΤΗΜΑ 12-1, ποιες εάν
οι κύριες αιτίες και τι πρέπει να γίνει ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την
αρση τους;
ΕΡΩΤΗΜΑ 12-3

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ΕΡΩΤΗΜΑ 12-1:
(α) Ποιες ακριβώς από τις αποκλίνουσες και αντικρουόµενες θεωρίες
συναποτελούν

τον

περιεχόµενο

εκείνης

της

θερµοδυναµική

που

υποτίθεται ότι δεν πάσχει από τα εν λόγω προβλήµατα; Ποιο ακριβώς
είναι το κείµενο που εκφράζει την εν λόγω θερµοδυναµική; Σε ποιούς
από τους αποκλίνοντες και αντικρουόµενους ορισµούς των διάφορων
θερµοδυναµικών όρων στηρίζεται το εν λόγω κείµενο;

xvii

Οι συνηθέστερες από τις θεωρίες αυτές είναι θεωρίες που συνίστανται από [συνήθως µη

επαρκώς προσδιορισµένα] τµήµατα θεωριών των Carnot, Clausius, Kelvin και Planck, και
των Carathéodory (1909), Callen (1960, 1985) και Tisza (1966).
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(β) Με ποια ακριβώς κριτήρια αποφασίσθηκαν και τεκµηριώθηκαν το
περιεχόµενο της υποτιθέµενης µη προβληµατικής θερµοδυναµικής και η
επιλογή των ορισµών;
(β) Με ποιες από τις προαναφερθείσες αποκλίνουσες απόψεις είναι
συµβατό το εν λόγω περιεχόµενο;
ΕΡΩΤΗΜΑ 12-4

Αν δεν υπάρξουν τεκµηριωµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέτει το
παρόν κείµενο, ποιες ακριβώς από τις προαναφερθείσες πολυάριθµες
αποκλίνουσες και αντικρουόµενες θερµοδυναµικές προτάσεις θα πρέπει
να να υιοθετηθούν και να διδαχθούν ως σαφείς, ως έγκυρες και ως
χρήσιµες για την ορθή επίλυση προβληµάτων της φυσικής;

13 Γενικά συµπεράσµατα και προτάσεις
Πολυάριθµα έγκριτα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας που υπηρετεί τη
θερµοδυναµική, τη µελέτη της και τη διδασκαλία της υιοθετούν αξιολογικές
κρίσεις που εγείρουν ερωτήµατα σχετικά µε:
•
•

Την ορθότητα των ερµηνειών των θερµοδυναµικών κειµένων.
Τη σαφήνεια, την πληρότητα, τη λογική συγκρότηση, τη µαθηµατική
θεµελίωση και το πεδίο εφαρµογής της θερµοδυναµικής εν γένει.

•

Τη σαφήνεια, το πεδίο ορισµού και το πεδίο εφαρµογής θεµελιωδών
θερµοδυναµικών όρων και νόµων.

•

Τον ορισµό των όρων στους οποίους βασίζεται η διατύπωση βασικών
θερµοδυναµικοί νόµων, και τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων
εννοιών.

•

Το πλήθος των 1ων και 2ων Θ.Ν.

•

Το περιεχόµενο του 1ου Θ.Ν. και του 2ου Θ.Ν., (δηλ. τις ακριβείς
έννοιες στις οποίες στηρίζονται και τις οποίες συσχετίζουν αυτοί οι
νόµοι, καθώς και τον ακριβή τρόπο συσχέτισης).

•

Την ύπαρξη των συναρτήσεων που απαιτούνται για τη σαφή
διατύπωση ή για την εφαρµογή του 1ου Θ.Ν. και του 2ου Θ.Ν. στη
επίλυση φυσικών προβληµάτων.

•

Το ερώτηµα εάν η θερµοκρασία είναι καταστατική ιδιότητα της ύλης.
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•

Τη σχέση µεταξύ των ορισµών και φυσικών νόµων.

•

Την δυνατότητα υλικών συστηµάτων να υποβληθούν σε διεργασίες
που ικανοποιούν τις προδιαγραφές της αντιστρεπτότητας.

Ένα γενικό ερώτηµα που εγείρεται από τη συνύπαρξη των παραπάνω
αξιολογικών κρίσεων είναι ποιες από αυτές είναι ορθές και τεκµηριωµένες,
και σε ποιες θερµοδυναµικές θεωρίες αναφέρονται και αντιστοιχούν.xviii
Oπως είναι ευνότητο, µια τεκµηριωµένη και πειστική απάντηση στο
τελευταίο

ερώτηµα

µπορεί

να

προέλθει

µονο

από

αναλυτική

και

τεκµηριωµένη µελέτη και αξιολόγηση των διαφόρων θερµοδυναµικών
θεωρίων. Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό εµπόδιο για την πραγµάτωση µιας
τέτοιας ανάλυσης και αξιολόγησης:
Η συγκρότηση µιας τέτοιας ανάλυσης και αξιολόγησης, καθώς και η
ορθή υποδοχή της από την επιστηµονική κοινότητα στην οποία οφείλει να
απευθύνεται, προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, τον προσδιορισµό, την
αποδοχή και την εφαρµογή κριτηρίων σαφών, αντικειµενικών, ορθών
και κατάλληλων για την ερµηνεία των κειµένων, για τον προσδιορισµό
των πεδίων ορισµού και τιµών των διαφόρων εννοιών και θεωριών, για
την αξιολόγηση της σαφήνειας και της εγκυρότητας των φυσικών
θεωριών και, γενικά, για την ανίχνευση, ανάλυση και επίλυση των
προβληµάτων που ενδεχοµένως υπάρχουν στις φυσικές θεωρίες και στα
αντίστοιχα κείµενα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η µακροχρόνια
συνύπαρξη και η ευρεία αποδοχή των προαναφερθεισών αξιολογικών
κρίσεων αντανακλά την µακροχρόνια, ευρεία και έµπρακτη αποδοχή και
εφαρµογή αποκλινόντων, αντικρουόµενων και αντιφατικών – άρα και
αµφισβητήσιµων και εσφαλµένων – ερµηνευτικών ή αξιολογικών
κριτηρίων. (Ως επί το πλείστον, τα κριτήρια αυτά είναι άρρητα.)
Κατά συνέπεια, αυτό που πρώτα απ’ όλα προτείνω ως αναγκαίο είναι η
ανάλυση και αξιολόγηση των θερµοδυναµικών θεωριών να συνδυασθεί µε

xviii

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι απαραίτητη, µεταξύ άλλων, για την κατάλληλη

επιλογή της διδακτέας ύλης της θερµοδυναµικής. Τα ζητήµατα επιλογής ορολογίας και
τεχνικών διδασκαλίας έπονται της επιλογής της διδακτέας ύλης.
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µε συστηµατικές συζητήσεις που να καταλήγει στον προσδιορισµό, την
αποσαφήνιση, τη θεµελίωση και την εφαρµογή κριτηρίων κατάλληλων για
την ανίχνευση και την τεκµηριωµένη επίλυση των προβληµάτων από τα
οποία ενδεχοµένως πάσχουν οι εν λόγω θεωρίες, οι πρότερες αξιολογήσεις
τους και οι ερµηνείες των σχετικών κειµένων.
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