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Informace a organizace
Jak ji bylo nìkolikrát øeèeno, pokud systém vykazuje organizaci, pak obsahuje informaci. Protoe organizace odráí uspoøádání podstatných èástí systému
a protoe uspoøádanost je opakem neuspoøádanosti, je samozøejmé, e informace a neuspoøádanost jsou v pøevráceném vztahu: Èím je systém neuspoøádanìjí, tím mení má informaèní obsah.
S pøedstavou neuspoøádanosti souvisí termodynamický pojem pravdìpodobnosti. V tradièních termodynamických systémech obecnì platí, e èím blíe
k rovnováze, tím více neuspoøádaný systém a tím pravdìpodobnìjí stav. Proto
na jedné stranì mají vlastnosti neuspoøádanosti, pravdìpodobnosti a nedostatku
informace tendenci jít spolu ruku v ruce, zatímco na druhé stranì korelují organizace, nepravdìpodobnost a informace.
Termodynamická pravdìpodobnost souvisí s entropií a z pøedcházející vìty
vyplývá, e vysoce neuspoøádanému, tj. velmi pravdìpodobnému stavu odpovídá vysoká entropie *), zatímco organizovanému stavu s vysokou informací odpovídá nízká entropie.
Zorganizování systému, tj. vyvedení systému z rovnováného stavu do ménì
neuspoøádaného stavu, vyaduje práci. Informaèní obsah systému mùe být proto
vztaen k mnoství práce potøebné k jeho vytvoøení. Uiteèná práce je zde
definována jako práce, která sniuje entropii vesmíru oproti napø. pouhému zahøátí plynu. Uiteèná práce vykonaná na systému vìtinou zvyuje jeho
termodynamickou nepravdìpodobnost a zvyuje jeho organizaci. Aplikace uiteèné práce pøedstavuje jednu z cest jak zvýit informaèní obsah systému. Víme
ze zkuenosti, e vechny systémy, na nì je vynakládána uiteèná práce, mìní
svou entropii a organizaci. Tudí práce zpùsobuje zmìny v informaèním obsahu
systému  tento vztah bude prozkoumán podrobnì v kapitole 7. Tato kapitola se
zamìøí na pøesný vztah mezi zmìnami v entropii a zmìnami v informaci.

Druhý zákon termodynamiky
Druhý zákon termodynamiky pøedpokládá, e pro kadý systém existuje rovnováný stav, k nìmu se systém pohybuje spontánnì, a naopak, pokud existuje
zmìna v systému smìrem od rovnováného stavu, mùe se to dít pouze na úkor
pøemisování jiného systému smìrem k rovnováze. Pohybuje-li se takový systém v daném smìru proti spojitì pùsobící síle, která má tendenci obrátit smìr
*) Tento inverzní vztah mezi informací a entropií je protikladný k tomu, který navrhl Claude Shannon.
Toto téma bude podrobnì probráno v kapitole 5. (Pozn. autora.)
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jeho pohybu, mùe být systém pøinucen konat uiteènou práci. Je moné zjistit
maximum uiteèné práce, kterou lze získat z takového systému. Tato zmìna je
oznaèována jako zmìna volné energie a oznaèuje se symbolem D F popø. D G.
Velikost D G udává maximální mnoství práce, která mùe být získána ze systému pøi libovolném souboru podmínek.
Druhý zákon termodynamiky je èasto vyjadøován ve tvaru:
D*=D + ±7 D6

(3.1)

kde D H je zmìna entalpie, tj. zmìna obsahu tepla pøi konstantním tlaku, T je
absolutní teplota a D S je zmìna entropie.
Entropie je jedním z nejhùøe vytvoøených pojmù, se kterým se mùeme ve
fyzice a inenýrských vìdách støetnout. Pro studenta, vstupujícího na pole vìdy
nebo inenýrství, není pøíli tìké pochopit pojmy spojené s D G, D H nebo T:
zmìna volné energie pøedstavuje maximum získatelné uiteèné práce, zmìna
tepelného obsahu systému je výsledkem absorbované (nebo odejmuté) energie
a absolutní teplota se zdá být mírou tepelného obsahu systému *).
A na výjimku ve vztahu mezi teplem a teplotou, která je èasto zastírána, ve
dává smysl. Entropie se objevuje jako abstraktní matematická velièina, její fyzikální realitu není moné zviditelnit. Ani skuteènost, e zmìny v entropii mohou být pøesnì mìøitelné, nesejme rouku z tajemství. Na rozdíl od tepla, které
mùe být také pøesnì mìøeno, není entropie vnímatelná naimi smysly. Entropie
stojí mimo oblast naich pøímých zkueností a tak zaráí vechny ty, kteøí nejsou
schopni nebo nechtìjí uvìøit v realitu matematických abstrakcí.
Entropie je vlastnì matematický výraz popisující neuspoøádanost. Není výrazem tepelného obsahu nebo jeho míry  teploty, avak souvisí s obìma.
e je entropie spíe funkcí organizace systému ne jenom funkcí jeho tepelného obsahu (teploty), ilustruje obr. 3.1, který zobrazuje vztah mezi entropií
a teplotou vody **). I kdy vìtí èást køivky ukazuje na pøímou závislost mezi
teplotou a entropií, tj. kdy se zvýí teplota, zvýí se i entropie, existují zde dvì
velké nespojitosti: jedna okolo 273 K, druhá na 373 K. To jsou ovem teploty,
pøi nich taje led a voda se mìní v páru.
*) Teplota vlastnì mìøí tepelný obsah na jednotku hmoty. Pokud se ukáe, e základní mylenka
informaèní fyziky je správná, pak je teplota pøímou mírou tepelného obsahu systému. Latentní
teplo nebo teplo krystalizace pøedstavuje velièiny, které souvisí nikoli s energií, ale s informací.
Latentní teplo je energie, kterou je nutno pøidat nebo odebrat, aby se hmota zmìnila z jednoho
stavu uspoøádání do jiného. Tato problematika je probírána v následující kapitole. (Pozn. autora.)
**) Autor je zavázán panu D. Kaoukisovi za provedení poèítaèového zobrazení tohoto grafu. (Pozn.
autora.)
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Obr. 3.1

Vztah mezi teplotou vody a její entropií

To, e tyto dramatické nárùsty entropie, tyto zøejmé nespojitosti, se objevují
pøesnì pøi tìchto teplotách, kdy mùeme na vlastní oèi vidìt takovou hlubokou
zmìnu ve struktuøe hmoty (v tomto pøípadì vody), není pouze náhodná shoda.
Dalím zkoumáním obr. 3.1 si potvrdíme, e entropie musí být funkcí neorganizovanosti nebo neuspoøádanosti, protoe koreluje s rostoucím náhodným
pohybem molekul vody. Je to tato vzrùstající náhodnost pohybu, která obèas
vedla ke zdání, e entropie je pøímou funkcí tepelného obsahu. Ohøívání hmotného tìlesa zpùsobuje, e èástice, z nich se systém skládá, vibrují a náhodnì se
pohybují se vzrùstající rychlostí. Ovem takovýto proces vede ne k jednomu,
ale ke dvìma jevùm: ke vzrùstu energetického obsahu systému, mìøitelnému
jako vzrùst teploty a k poklesu uspoøádanosti systému, mìøitelnému jako vzrùst
entropie. Aèkoli tyto dvì velièiny jdou èasto ruku v ruce, pøedstavují dva zcela
odliné procesy. To se jasnì projeví, kdy porovnáme zmìny v entropii se zmìnami teploty v tìch oblastech, kde se odehrávají dùleité zmìny ve struktuøe
hmoty: velká zmìna entropie mùe být doprovázena nulovou zmìnou teploty.
Zmìna entropie mùe být proto zpùsobena nejen zmìnou tepelného obsahu
systému, ale také zmìnou jeho organizace: mùeme dezorganizovat systém pùsobením tepla tak, jako se napø. kostka ledu roztaví odejmutím tepla svému okolí. Obdobnì mùeme dezorganizovat systém zmìnou jeho struktury, jako napø.
rozputìním kostky cukru ve vodì. Poznamenejme, e v tomto druhém pøípadì,
rozpoutìjící se kostka cukru uvolòuje teplo do svého okolí.
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V souladu se základním postulátem, e organizace je odrazem informaèního
obsahu systému, mùeme vyslovit následující teorém:
Entropie systému mùe být mìnìna buï zmìnou tepelného obsahu, nebo zmìnou organizace systému. Obojí má za následek zmìnu informaèního obsahu dotyèného systému.

Boltzmanova-Schrödingerova rovnice
Pokud vzrùst entropie pøedstavuje ztrátu organizace, tj. ztrátu informace
o struktuøe, jaký je pak pøesný vztah mezi entropií a informací? Abychom mohli
dále probádat tyto obecné pøedstavy, zaènìme s nìkterými zajímavými mylenkami, se kterými pøiel pøed více ne ètyøiceti lety Erwin Schrödinger ve své
knize What is Life? [32]. Na základì Boltzmanových objevù uvaoval Schrödinger statistický význam entropie.
Boltzmanova rovnice tak, jak ji uvedl Schrödinger zní:
entropie = k log D

(3.2)

kde k je Boltzmanova konstanta 3,2983 . 1024 cal/deg a D je kvantitativním
mìøítkem atomické neuspoøádanosti zkoumaného objektu.
Schrödinger jde jetì dál a tvrdí, e neuspoøádanost D odráí èásteènì tepelný pohyb, èásteènì pohyb, který spoèívá v tom, e se náhodnì smíchají rùzné
typy atomù a molekul místo toho, aby zùstaly pìknì oddìleny, napø. molekuly
cukru a vody. Tj. postupné pronikání cukru hmotou kapaliny (jako napø. v álku
èaje) pøedstavuje nárùst neuspoøádanosti D. Podobnì, pøidání tepla zvyuje
zmatek tepelného pohybu, a proto zvyuje neuspoøádanost D. Schrödinger zvlátì zdùrazòuje, e kdy roztavíme krystal, znièíme krásné a stálé uspoøádání
atomù a molekul a zmìníme krystalickou møíku na trvale se mìnicí náhodné
uspoøádání.
Podtitul Schrödingerovy knihy je Fyzikální aspekty ivých bunìk. Kromì
dalích otázek by Schrödinger rád vìdìl, jak vyjádøit pomocí statistických výrazù tendenci ivých systémù udrovat tak nízké úrovnì entropie. Nabízí hypotézu, e ivé organizmy se iví negativní entropií. Argumentuje tím, e pokud D
je mírou neuspoøádanosti, pak pøevrácená hodnota 1/D mùe být povaována za
pøímé mìøítko uspoøádanosti.
Proto formuluje Boltzmanovu rovnici následujícím zpùsobem:
 (entropie) = k log (1/D)
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Jinými slovy: Entropie uvaovaná se záporným znaménkem je sama o sobì
mírou uspoøádanosti. Tímto zpùsobem Schrödinger vysvìtluje, jak organizmus
udruje svou nízkou hladinu entropie. Provádí to tak, e vysává uspoøádanost
ze svého okolí.

Informace jako inverzní
exponenciální funkce entropie
Naím východiskem budi Schrödingerova rovnice (3.3).
Zaèneme dvìma Schrödingerovými pøedpoklady:
1. Neuspoøádanost D je ekvivalentní Boltzmannovì termodynamické pravdìpodobnostní funkci W, jak je vyjádøeno v Boltzmannovì pùvodní rovnici
6 =N ORJ:

(3.4)

2. Uspoøádanost je reciproká vùèi neuspoøádanosti, tj.
2U='

(3.5)

kde Or je míra uspoøádanosti systému.
Zavedeme nyní tøetí pøedpoklad: Informace je funkcí uspoøádanosti
, = I 2U

(3.6)

Zpøesnìme tento tøetí pøedpoklad tím, e definujeme informaci tak, e informace a organizace jsou spolu v pøímé a lineární relaci. Tento pøedpoklad je jak
nutný, tak i rozumný. Je nutný, protoe jiné pøedpoklady vedou k pojmovým
obtíím pøi odhadu zmìn informaèního obsahu spojených se zmìnou entropie.
Je rozumný, protoe právì èím více látky systém obsahuje, tím vìtí je jeho
hmotnost, take tím více informace obsahuje a tím vìtí je jeho stav organizovanosti. Jak budeme diskutovat v dalí kapitole, mnoství informace obsaené
v systému je, alespoò èásteènì, funkcí poètu vazeb spojujících subsystémy do
organizovaného celku (vazeb, které mohou být rozrueny ohøátím systému nebo
jeho rozputìním). Avak na tomto místì staèí uèinit pøedpoklad, e informace
a organizace jsou pøímo a lineárnì vázány, take rovnice (3.6) mùe být vyjádøena jako
, =F 2U

(3.7)

kde c je konstanta, která bude definována pozdìji.
Nebo naopak mùeme uvaovat poøádek jako funkci informace, tj.
2U =,F
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co znamená:
'=2U =F,

(3.9)

Provedeme-li dosazení výrazu c/I do pùvodní Boltzmannovy-Schrödingerovy
rovnice (3.2), dostaneme
6 =N ORJ F,

(3.10)

Øeením pro I dostaneme
, =FH ±6N

(3.11)

Rovnice (3.10) a (3.11) definují základní vztah mezi informací I a entropií S.
Graf této závislosti je zobrazen na obr. 3.2.

Obr. 3.2

Závislost mezi informací I a entropií S

Konstanta c
Z rovnice (3.1) a obr. 3.2 vyplývá, e konstanta c pøedstavuje informaèní
konstantu systému pøi nulové entropii.
Napø. pro krystal kuchyòské soli pøi 0 K je
F=, 

(3.12)

kde I0 je informace obsaená v krystalu pøi S = 0.
Zatímco c zùstává konstantní pro vechny hodnoty I a S v rámci systému,
není konstantní pro jiné systémy.
A
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To je intuitivnì zøejmé, kdy porovnáme jednoduchý krystal, jako je napø.
chlorid sodný, s krystalem DNA. Pro libovolnou srovnatelnou teplotu pod bodem tavení nebo rozputìní, vèetnì 0 K, bude DNA samozøejmì obsahovat více
informace ne sùl. Podobnì dva plyny  vodík (H2) a kyslík (O2) budou obsahovat rozdílná mnoství informace, protoe atomy tvoøící tyto dva plyny obsahují
podstatnì rozdílné mnoství informace: Vodíkové jádro se skládá z jediného
protonu, zatímco jádro kyslíku se skládá z osmi protonù a osmi neutronù vázaných do soudrného celku. Proto v základním stavu pøi 0 K bude informace daná
strukturou podstatnì vìtí v dokonalém krystalu kyslíku ne informace
v dokonalém krystalu vodíku.
Rovnice (3.11) by proto mohla být rozíøena do jetì obecnìjí podoby, a to:
, =(,  ) H ± 6  N

(3.13)

Tento rozdíl v (I0) mùe zohlednit tu skuteènost, e dva rùzné plyny zahøáté
a expandující za stejných podmínek tlaku a teploty vykazují znaèné rozdíly ve
zmìnì entropie.
Vrátíme-li se k Boltzmannovì-Schrödingerovì rovnici (3.2), tj. S = k log D,
mùeme rovnici (3.13) pøepsat do tvaru
6 =N ORJ ,   ,

(3.14)

který zvýrazòuje, e kvantitativním vyjádøením neuspoøádanosti je podíl informaèního obsahu systému pøi nulové entropii a pøi entropii odpovídající skuteènému stavu.
Tento zlomek mùe být vyjádøen jako pravdìpodobnostní funkce, pøièem
jeho hodnota odpovídá Boltzmannovì originálu W. Je dùleité si uvìdomit, e
Boltzmannovy rovnice byly odvozeny pøi zkoumání plynù [6], v nich I nikdy
nepøesáhlo I0. Proto by S nikdy nemohlo nabýt záporných hodnot. Navíc, pokud
omezíme analýzu na uspoøádanost versus neuspoøádanost, nikdy nenarazíme na S,
které nabude negativní hodnoty, protoe byl-li systém jednou dokonale organizován, nemùeme mu pøidat více øádu. To, co je ji dokonale uspoøádáno, nemùe ji být uspoøádáno více. Na druhé stranì by bylo docela moné pøidat více
informace k systému, který je ji dokonale uspoøádán tím, e z nìj udìláme jetì
komplexnìjí systém. Vezmìme analogii z biologie  aplikací proteinového plátì
na øetìzec dokonale organizované DNA vyrobíme zralý virus.

42

TOM STONIER: INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU

A

