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УДК 536.7 

Парадокс Гіббса з точки зору математика 

Частина 1. Аналіз логічних засад висновку про парадоксальний стрибок ентропії 

змішання ідеальних газів в класичній термодинаміці 

В.М.Ігнатович 

 

Проаналізовано міркування, в яких в рамках класичної термодинаміки 

з’являються деякі формулювання парадокса Гіббса. Встановлено засновки, що 

використовуються при виведенні формул для ентропії змішання ідеальних газів, 

якими обумовлено висновок про парадоксальний стрибок ентропії змішання при 

переході від змішання різних до змішання тотожних газів. Показано, що висновок 

про стрибок ентропії змішання – всупереч широко поширеній думці – не 

пов'язаний з припущенням про існування дискретних відмінностей між 

параметрами різних газів. 
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1. Вступ 

Парадокс Гіббса виник при теоретичному розгляді питання про величину зміни 

ентропії при змішанні двох ідеальних газів. Його обговорення в літературі триває понад 100 

років. Історія пошуку пояснення цього парадокса детально описана в монографії [1]. 

На думку автора цієї монографії, парадокс Гіббса належить до великих задач науки, 

яким притаманні такі спільні риси: «їх ставлять, як правило, видатні вчені; формулювання 

такої задачі, як правило, просте; всі вони тривалий час не піддаються вирішенню, 

привертаючи увагу першокласних вчених» [1, с.3]. 

В тій же монографії стан справ із поясненням парадокса Гіббса охарактеризовано так: 

«Парадокс Гіббса до сьогодні не має загальноприйнятого рішення, хоча ним займалися 

такі відомі вчені, як сам Дж. Гіббс, А. Пуанкаре, Г.Лоренц, Я. Ван-дер-Ваальса, В. Нернст, 

М. Планк, Е. Фермі, А. Ейнштейн, Дж. фон Нейман, Е. Шредінгер, І. Є. Тамм, 

П. В. Бріджмен, Л. Бріллюен, А. Ланде і ін., серед яких дев'ять нобелівських лауреатів. 

Належачи, таким чином, до числа великих задач науки, парадокс Гіббса, мабуть, є однією 

з найзагадковіших із них. Дійсно, якщо запитати сучасного фізика про парадокс Гіббса, то він 

майже напевно скаже, що такої проблеми для фізики не існує, що парадокс Гіббса давним-

давно вирішений. І він буде по-своєму правий. Все фізики колись вивчали фізику за 

підручниками. Парадокс Гіббса викладається у багатьох курсах термодинаміки і статистичної 

фізики. Але завжди він викладається в них як вирішений, ми не зустріли жодного курсу 

фізики, в якому парадокс Гіббса подавався б як фізична проблема, яка не має поки що рішення. 

В одних підручниках наводяться давно відомі рішення парадокса Гіббса, в інших – 

оригінальне рішення парадокса автором даного підручника. Однак, дивна річ, якщо ми 

порівняємо рішення парадокса Гіббса, що наводяться в різних підручниках, то побачимо, що 

загальноприйнятого рішення немає, в різних підручниках часто подаються різні рішення 

парадокса Гіббса. 

Зрозуміло, що підручники лише відображають загальну ситуацію, що склалася в науці. 

На сьогоднішній день налічується близько п'ятдесяти різних оригінальних рішень парадокса 

Гіббса і цілий ряд його неоригінальних трактувань» [1, c.4]. 

Зауважимо, що в літературі зустрічаються не тільки різні розв’язання парадокса Гіббса, 

але й різні його формулювання. Згідно з [1, с.3; 2, с.200; 3] парадокс полягає в тому, що два 

міркування про зміну ентропії при змішанні двох тотожних газів з однаковими початковими 

температурами і тисками приводять до протилежних висновків: якщо взято по одному молю 

кожного газу, то, згідно з одним міркуванням, ця величина дорівнює 2ln2R ; згідно з другим 

– нулю. Згідно з [1, 4–12] парадокс полягає в тому, що величина зміни ентропії при змішанні 

двох ідеальних газів (ентропія змішання), що мають однакові початкову температуру і тиск, 
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не залежить від властивостей газів, що змішуються (поки вони різні) і стрибком набуває 

нульового значення при переході від змішання різних до змішання тотожних газів. Згідно з 

[2, с. 199] парадокс полягає в тому, що теорема Гіббса про ентропію суміші двох ідеальних 

газів з невідомих причин стає хибною, якщо суміш складається з тотожних газів. Згідно з [13, 

14] те саме стосується вільної енергії суміші ідеальних газів. Існують і інші формулювання 

цього парадокса. 

Слід зауважити, що більшість авторів називає парадоксом Гіббса формулювання, в 

якому йдеться про стрибок ентропії змішання при переході від змішання різних до змішання 

тотожних газів. Тому насамперед розглянемо саме його. 

При обговоренні цього формулювання висловлювалися дві протилежні думки про те, що 

вважати рішенням парадокса Гіббса. На думку одних авторів (див. наприклад [3, 4–8]), 

розв’язання цього парадокса полягає у встановленні його фізичних основ, тобто в поясненні 

стрибка ентропії змішання; інші (див. наприклад [8, 11–15]) вважають, що парадокс Гіббса 

не має фізичних основ, а висновок про парадоксальний стрибок ентропії змішання 

обумовлений використанням у міркуваннях фізично необґрунтованого припущення про 

неможливість безперервного переходу від одного газу до іншого, відмова від якого дозволяє 

усунути цей стрибок. 

Зацікавившись свого часу цим парадоксом, автор даної статті проаналізував досить 

багато відомих пояснень (рішень) цього парадокса і прийшов до висновку, що такий 

невизначений стан цієї проблеми обумовлений тим, що автори, які розглядали парадокс 

Гіббса, без належної уваги поставилися до його логічного та математичного аспектів. 

Зокрема, ніким не бралась до уваги та обставина, що висновки про існування стрибка 

ентропії змішання ідеальних газів і про незалежність величини цього стрибка від 

властивостей газів було отримано шляхом міркувань. 

З логіки відомо: якщо в міркуваннях немає помилок, то істинні висновки з необхідністю 

випливають із засновків. Відповідно, якщо парадокс Гіббса не є результатом логічної 

помилки в міркуваннях, то – незалежно від того, існують фізичні основи парадоксальної 

поведінки ентропії змішання чи ні – повинні існувати логічні основи висновків про 

парадоксальну поведінку ентропії змішання, тобто засновки, з яких із необхідністю 

випливають висновки про існування стрибка ентропії змішання і про незалежність величини 

цього стрибка від властивостей газів. Якщо знайти ці засновки, то легко встановити, чи є серед 

них припущення про неможливість безперервного переходу від одного газу до іншого, чи ні. 

Не брався до уваги і математичний аспект цього парадокса, а саме те, що в парадоксі 

йдеться про особливості математичної поведінки функції багатьох змінних. Серед робіт, 

присвячених даному парадокса, автору не довелося зустріти такі, в яких обговорення 
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математичної поведінки ентропії змішання ідеальних газів при зближенні властивостей газів 

спиралось би на загальну формулу, яка пов’язує ентропію змішання з властивостями газів.  

Якщо ж вивести формулу, яка пов’язує ентропію змішання з параметрами ідеальних 

газів, то встановити зв’язок стрибка ентропії змішання зі стрибками параметрів газів буде 

дуже просто. Адже особливості поведінки функції, для якої відома формула, визначаються 

особливостями цієї формули й особливостями поведінки змінних і параметрів, що входять у 

формулу. Проаналізувавши цю формулу, можна легко встановити, чи пов’язаний стрибок 

ентропії змішання зі стрибком параметрів газів, що змішуються, чи ні. Аналізуючи 

виведення цієї формули, неважко з'ясувати, якими особливостями вихідних формул і з якими 

припущеннями, прийнятими при виводі парадоксальних висновків, обумовлені особливості 

поведінки ентропії суміші змішання. Після цього спроститься пошук відповіді на запитання 

про фізичні основи парадоксальних стрибків. 

Таким чином, метою даної роботи є одержання відповіді на питання: якими 

особливостями яких засновків відомих міркувань обумовлена поява висновків про ті 

особливості математичної поведінки ентропії змішання ідеальних газів, про які йдеться в 

парадоксі Гіббса? 

Для досягнення зазначеної мети виведемо загальну формулу для ентропії змішання 

ідеальних газів і проаналізуємо міркування, що приводять до парадоксальних висновків. 

Взявши як вихідні формули класичної термодинаміки, знайдемо логічні основи парадокса 

Гіббса в класичній термодинаміці. 

 

2. Вихідні положення і попередні зауваження 

Ентропія S  є функцією стану, тобто однозначною функцією параметрів стану 

термодинамічної системи. Зміна ентропії S  при переході системи з початкового стану в 

кінцевий дорівнює різниці ентропій системи в кінцевому IIS  і початковому IS  станах: 

III SSS   (1) 

(Тут і далі індексами I позначаються величини, що характеризують початковий стан 

системи, індексами II позначаються величини, що характеризують кінцевий стан системи.) 

При змішанні двох різних ідеальних газів (1 і 2) початковий стан системи це розділені 

непроникною перегородкою ідеальні гази 1 і 2, об’єми яких дорівнюють, відповідно 1V   і 2V ; 

кінцевий стан – суміш газів, об’єм якої дорівнює сумі 21 VV  . Зміна ентропії при змішанні 

різноманітних газів (ентропія змішання різноманітних газів cS ) визначається формулою: 

mSSS  cc , (2) 
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де cS  – ентропія суміші, mS  – ентропія системи, що складається з підсистем, розділених 

непроникними перегородками. 

Остання величина виражається формулою: 

jm SS  , (3) 

де jS  – ентропія j-ї підсистеми. 

Ентропія суміші, відповідно до теореми Гіббса, виражається формулою: 

iSS c , (4) 

де iS  – ентропія i-го ідеального газу – компонента суміші. 

У класичній термодинаміці ентропія ідеального газу виражається такими 

еквівалентними формулами: 

),)/ln(ln( 0 iviiiivii SnVRTcnS  , (5) 

)lnln( 0 ipiiipii SpRTcnS  , (6) 

))/ln(ln( 0 iviiiivii SNVRTcnS  , (7) 

де: in  – число молей i-го газу, iN  – число молекул i-го газу, ivc  і pic  – його мольні 

теплоємності, відповідно, при постійному об’ємі і при постійному тиску, iT  – 

термодинамічна температура, ip  – тиск i-го газу, 
ivS0  і 

ipS0  – сталі інтегрування, що 

залежать від природи газу і не залежать от .,,,, TpVcn  

Для i-го ідеального газу справедлива формула (рівняння стану ідеального газу): 

iiii RTnVp  . (8) 

Зауважимо, що формули (5) – (8) справедливі як для чистих ідеальних газів, так і для 

ідеальних газів – компонентів сумішей і що тиск суміші ідеальних газів cp , відповідно до 

закону Дальтона, виражається формулою: 

ipp c , (9) 

де ip – парціальний тиск i-го газу в суміші. 

 

3. Виведення і попередній аналіз формул для ентропії змішання 

При змішанні двох різноманітних ідеальних газів утворюється бінарна суміш. Якщо 

до змішання гази мають температури 1T  і 2T , то після змішання температури компонентів 

суміші дорівнюють температурі суміші cT , яку можна визначити на основі формули Ріхмана: 

)/()( 2211222111c vvvv cncnTcnTcnT  . (10) 
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Для цього випадку (з урахуванням того, що об’єм суміші дорівнює 
21

VV  ) із (3) – (5) 

випливає: 

202101222111222111I )/ln()/ln(lnln vvvvm SnSnnVRnnVRnTcnTcnSS  ,  (11) 

20210122121211c2211cII ]/)ln(/)ln([ln)( vvvv SnSnnVVnnVVnRTcncnSS  . (12) 

Перетворимо формулу (12): 

2021012121212211c )]/()ln[()(ln)( vvxcvv SnSnLnnVVnnRTcncnS  , (13) 

де  
)]}/(ln[)/()]/(ln[)/(){( 21221221121121 nnnnnnnnnnnnnnRLx  . (14) 

Член xL , що є функцією тільки числа молей газів, у літературі (див. наприклад [2, 3]) 

називається логарифмічним або концентраційним членом. 

Якщо позначити: 

)/( 21 nnnx ii  , (15) 

де ix  – мольна доля в суміші i-го газу, 

то формула (14) набуде такого вигляду: 

)lnln)(( 221121 xxxxnnRLx  . (16) 

З (2), (10) – (13) випливає: 

.)]}/ln()/ln([)]/()ln[()({

}lnln)]/()ln[(){(

222111212121

22211122112221112211

x

vvvvvvvc

LnVnnVnRnnVVnnR

TcnTcncncvnTcnTcncncnS




 (17) 

Формулу (17) можна одержати іншим шляхом. 

З (1) і (5) випливає формула для зміни ентропії при зміні стану i-го ідеального газу: 

)]/ln()/ln([ IiIIiIiIIiivii VVRTTcnS   (18) 

З (2) – (4) (з урахуванням того, що при змішанні різних газів 
ij
SS  ), випливає: 

ic SS  , (19) 

де iS  – різниця ентропій i-го газу до і після змішання. 

З (10), (14), (18), (19) випливає (17). 

При змішанні двох порцій газу 1 утвориться чистий газ 1. Для цього випадку, якщо 

початкові параметри порцій газу дорівнюють, відповідно 11,VT  і 22 ,VT , а кількість газу в 

порціях 
1
n  і 

2
n , із (1), (3), (5), (10) випливає: 

,)()]/ln()/ln([)lnln(
102122211122111 vvmI SnnnVnnVnRTnTncSS   (20) 

,)()]/()ln[()()]/()ln[)(
1021212121212211211 vvII SnnnnVVRnnnnTnTnnncS   (21) 

)]},/ln()/ln([)]/()ln[()({

)}lnln()]/()ln[()({

222111212121

22111212211211

nVnnVnnnVVnnR

TnTncnnTnTnnncS vvf




 (22) 
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де fS – зміна ентропії при змішанні тотожних газів. 

Як і належить, у формулах (11) – (13), (17) (з урахуванням (14)) і (20) – (22) немає нічого 

такого, чого не було б у формулах (1) – (5). Оскільки у формулах (17) і (22) є члени, що 

залежать від ivc  і початкової температури газів, а ivc  визначається природою газу, величина 

ентропії змішання як різних, так і тотожних газів у загальному випадку залежить від природи 

газу. У силу очевидних особливостей формул (1), (3) – (5) у формулах (17) і (22) немає 

членів, що залежать від 
ivS0 , а ентропія змішання як різноманітних, так і тотожних газів не 

залежить від параметрів 
10 vS  і 

20 vS  (як і величина iS ). 

Якщо початкові температури гази, що змішуються, однакові, то величини cS  і fS  не 

залежать від природи газу, оскільки ті доданки в cS  і fS , що залежать від ivc , набувають 

нульових значень. 

Якщо, як це звичайно робиться при формулюванні парадокса Гіббса, припустити, що 

гази, які змішуються, мають не тільки однакові початкові температури, але і тиски, то 

ентропія змішання різних газів залежить тільки від числа їх молей: 

xc LS  . (23) 

Якщо, крім того, 121  nn , то 

2ln2RSc  .  (24) 

За тих же самих умов для випадку змішання тотожних газів із (22) випливає: 

0 fS .  (25) 

Результати, аналогічні тим, що виражаються формулами (11) – (13) і (20) – (25), можна 

одержати в тому випадку, якщо замість формули (5) використовувати формулу (6). Ми не 

будемо їх тут подавати. Зазначимо тільки, що при використанні формули (6) ентропія суміші 

виражається формулою: 

202101212211 ln)(ln)( ppxccvvc SnSnLpnnRTcncnS  , (26) 

а ентропія компонента суміші – формулою: 

iiipccipiicicipii RxnSpRTcnpSpxRTcnS  )lnln()lnln( 00 . (27) 

Результати, що виражаються формулами (23) – (25), можна одержати на основі формул 

(1) – (4), (7). У цьому випадку, через використання замість формули (5) формули (7), 

величина xL виражається формулою: 

)lnln)(( 221121 xxxxNNRLx  , (28) 

де 

)( 21 NNNx ii  . (29) 
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4. Аналіз поведінки ентропії змішання при переході від змішання різноманітних до 

змішання тотожних газів 

Припустимо, що перехід від змішання різноманітних до змішання тотожних газів 

відбувається шляхом переходу (перетворення) газу 2 у газ 1, тобто переходом від змішання 

газів 1 і 2 до змішання двох порцій газу 1. При такій умові величина ентропії змішання 

змінюється від cS , що виражається формулою (17), до fS , що виражається формулою 

(22). Проаналізуємо поведінку різних доданків формули (17) при такому переході і з'ясуємо, 

особливостями поведінки яких із них обумовлена поява тих особливостей поведінки ентропії 

змішання, про які йдеться в парадоксі Гіббса. 

У формулах (17) і (22) фігурними дужками виділено по два доданки. Перший такий 

доданок у формулі (17) залежить від теплоємкостей і початкових температур газів. При 

зближенні властивостей газів особливості поведінки цього доданка визначається 

особливостями поведінки параметра 2vc  і особливостями формули (17). При переході до 

тотожних газів цей доданок може змінитися стрибком тільки в тому випадку, що параметр 

2vc  переходить у параметр 1vc  зі стрибком. У випадку змішання різноманітних газів із 

однаковими мольними теплоємкостями цей доданок при переході від різноманітних газів до 

тотожних не змінюється. Якщо у формулі (17) замість 2vc  написати 1vc , то перший доданок 

перший доданок цієї формули перетвориться у перший доданок формули (22). Можна 

зробити висновок про те, що у поведінці цього доданка немає нічого парадоксального і що 

парадоксальний стрибок ентропії змішання не пов’язаний з цим доданком. 

Особливості поведінки другого доданка у фігурних дужках формул (17) і (22) теж не 

мають відношення до парадокса Гіббса. Цей доданок є функцією числа молей і початкових 

об’ємів газів, не залежить від властивостей газів і при переході від змішання різноманітних 

до змішання тотожних газів не змінюється. 

Порівнявши формули (23) і (25), а також (17) і (22), можна помітити, що при переході 

від змішання різноманітних до змішання тотожних газів обертається на нуль логарифмічний 

член xL . Саме стрибком xL  до нуля обумовлений стрибок величині cS  на величина xL  (в 

окремому випадку від 2ln2R  до нуля) при переході від змішання різноманітних до змішання 

тотожних газів. Стрибок ентропії змішання cS  не залежить від властивостей газів, що 

змішуються, оскільки xL  змінюється від величини, що залежить тільки від кількостей газів, 

що змішуються (відповідно до формули (14)) до постійного значення, що дорівнює нулю. 

Аналізуючи виведення формул для ентропії змішання, можна помітити, що член xL  є у 

формулі (13) для ентропії суміші, проте обертається на нуль при переході до чистого газу, 
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ентропія якого виражається формулою (21). Доданків, аналогічних xL , немає у формулах 

класичної термодинаміки, що виражають внутрішню енергію, теплоємність, тиск або 

температуру суміші ідеальних газів. У класичній термодинаміці зазначені величини при 

переході від різних до тотожних газів змінюються без парадоксальних стрибків. Тому можна 

стверджувати, що парадоксальний стрибок ентропії на величину xL  (в окремому 

випадку від 2ln2R  до 0) при переході від змішання різноманітних до змішання 

тотожних газів обумовлений поведінкою доданка xL  в формулі для ентропії суміші 

ідеальних газів. 

Такий же висновок можна зробити, якщо припустити, що перехід від змішання 

різноманітних до змішання тотожних газів відбувається не шляхом переходу газу 2 у газ 1, а 

шляхом зближення їхніх властивостей із наступним переходом газу 1 і газу 2 у газ 3. У 

цьому випадку для різноманітних газів залишаються справедливими формули (10) – (17), а 

для змішання тотожних – формули (20) – (22), у яких замість параметрів 1vc  і 
10vS  записані 

параметри 3vc  і 
30 vS . 

Таким чином, щоб встановити логічні основи парадоксального стрибка ентропії 

змішання, необхідно з'ясувати, якими особливостями яких вихідних формул обумовлена 

поява доданка xL  у формулі для ентропії суміші, а також якими засновками відомих 

міркувань обумовлено перетворення xL  на нуль при переході до змішання тотожних газів. 

 

5. Логічні основи появи логарифмічного члена xL  у формулі для ентропії суміші 

ідеальних газів 

Аналізуючи виведення формули (13) для ентропії суміші, можна помітити, що поява xL  

у цій формулі обумовлено, по-перше, тим, що у формулі (5) є доданок ii nRn ln , і, по-друге, 

тим, що згідно з (4) доданки такого виду для різноманітних газів підсумовуються при 

обчисленні cS . Відповідно, поява xL  у формулі (26) обумовлена тим, що формула (27) 

містить доданок ii xRn ln і формулою (4). Член xL  не залежить від властивостей 

компонентів суміші, тому що доданки ii nRn ln  ( ii xRn ln ) не залежать від властивостей 

газів. 

Звернемо увагу на роль доданків ii nRn ln  у тому, що формула для ентропії суміші 

містить член xL . Саме з тією обставиною, що ці доданки є у формулах для ентропії 

ідеального газу і відсутні у формулах для його внутрішньої енергії, теплоємності, тиску, 

пов'язано те, що при переході до тотожних газів стрибок на величину xL  має місце для 
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ентропії суміші (і ентропії змішання) ідеальних газів, а не для теплоємності або тиску. 

Помилковими є твердження, ніби 
x
L  «повністю базується на законі Дальтона» [3, с.49], або 

ніби «фізичною основою ентропійного члена 2lnR  служив закон Дальтона» [3, с.207]. Поява 

членів ii nRn ln  у формулі для ентропії чистого ідеального газу (5) не пов'язана з законом 

Дальтона. 

Можна сказати, що «цілком на законі Дальтона» заснована аналогічна формулі (4) 

формула (9), яка, проте, не містить члена, подібного xL , оскільки парціальний тиск 

ідеального газу не є логарифмічною функцією in . Те саме можна сказати про теплоємність і 

внутрішню енергію суміші ідеальних газів. 

Роль доданків ii nRn ln  у появі парадоксального висновку про стрибок ентропії 

змішання можна продемонструвати і таким чином. У минулому деякі автори (див. наприклад 

[17]) ентропію чистого ідеального газу виражали формулою виду: 

)lnln( 0 iviiiii SVRTcvnS  . (30) 

Легко переконатися, що, застосовуючи формулу (30) неможливо одержати висновок про 

парадоксальний стрибок ентропії змішання: скориставшись формулою (30) отримаємо 

однакові значення ентропії змішання для різноманітних і тотожних газів (відповідні 

викладки є, наприклад, в роботах [6, 7]). 

Зрозуміло, якби ентропія суміші визначалася не формулою (4), а формулою виду (5) або 

(6) через відповідні параметри (об’єм, тиск, теплоємність і ін.) суміші, то у формулі для 

ентропії суміші не було б члена xL . 

Таким чином, поява у формулі для ентропії суміші члена xL , поведінкою якого 

обумовлений стрибок ентропії змішання при переході до тотожних газів, обумовлено цілком 

очевидними перерахованими вище особливостями формул (3) – (5). Це одна сторона 

логічних засад висновку про парадоксальний стрибок ентропії змішання в класичній 

термодинаміці. 

 

6. Визначення логічних основ перетворення функції 
x
L   на нуль при переході до 

тотожних газів 

Згідно з формулами (14) і (16) (з урахуванням (15)), які було отримано на основі формул 

(4) і (5), xL  є функцією тільки кількостей  1n  і 2n  газів, що змішуються. Розглядаючи 

перехід від змішання різноманітних до змішання тотожних газів, ми, як і інші автори, 

припускали, що цей перехід відбувається при незмінних кількостях газів. Отже, при 

такому переході, згідно з (14) і (16), логарифмічний член xL  не повинен змінюватися. Якби 
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висновки про стрибки ентропії суміші та змішання і про обертання xL  у нуль були б 

отримані шляхом обробки даних експерименту, необхідно було б сказати, що формули (14) і 

(16), а також теорія, на основі якої вони отримані, неадекватно описують поведінку функції 

xL , а також функцій cS  і cS  при переході від різноманітних газів до тотожних. Але 

висновок про стрибок xL  до нуля отриманий нами в ході міркувань. Тому ми повинні або 

сказати, що цей висновок є логічно некоректним, оскільки не узгоджується з формулами (14) 

і (16) і, відповідно, із вихідними формулами (4) і (5), або вказати засновок, що не суперечить 

формулам (1) – (5), використання якого дозволяє зробити логічно коректний висновок про 

перетворення xL  у нуль при переході до тотожних газів. 

Насамперед з'ясуємо, чи можна взагалі узгодити перетворення xL  у нуль із формулами 

(14) і (16), відповідно, із вихідними формулами (1) – (5), наслідками яких є формули (14) і (16). 

Відповідно до (14) і (16), xL  прямує до нуля, якщо величини )/( 21 nnni   (тобто 

величини ix ) прямують до 1 або нуля (тобто при 0,0 21  xx  або 1,0 21  xx  або 

0,1 21  xx  або 1,1 21  xx ). 

З (15) або (29) випливає, що для i-го чистого газу величина ix  дорівнює 1, а для суміші 

1 ix . (31) 

З урахуванням (31) можна вважати, що для чистого газу 1 величина 2x  дорівнює нулю, а 

для чистого газу 2 01 x . Тобто визначити, чистий газ як вид двокомпонентної суміші, як 

таку двокомпонентну суміш, у котрої мольна частка одного компонента дорівнює 1, а іншого 

– нулю. Чистий газ можна розглядати також як вид багатокомпонентної суміші, як таку 

багатокомпонентну суміш, у якої один ix  дорівнює 1, а інші – нулю. При цьому виявляється 

специфічна кількісна відмінність чистих газів і сумішей: для чистих газів ix  сталі, 

причому один ix  дорівнює 1, а інші – нулю, для сумішей ix  можуть змінюватися в межах: 

10  ix , з урахуванням (31). 

Далі, 

,0ln )1( xxx  (32) 

,0)ln(lim
0




xx
x

 (33) 

звідки випливає: 

,0limlim
1
0

0
1

2

1

2

1






 x

x
x

x

x
x

LL  (34) 



 

12 

Отже, якщо перехід від бінарної суміші до чистого газу здійснюється шляхом 

прямування мольної частки одного компонента до 1, а другого – до нуля при сталому 

значенні сум in  і ix , то перехід xL  у нуль відбуватиметься згідно з формулами (14) і (16). 

З огляду на (33), можна прийняти припущення: 

,0ln )0( xxx  (35) 

з урахуванням котрого 

0)1)(0()0)(1( 2121
  xxxxxx LL , (36) 

а формула (25) стає окремим випадком формули (23) при )1(),0( 21  xx  або 

)0(),1( 21  xx . 

З урахуванням (35) перетворення 
x
L  у нуль при переході до тотожних газів можна 

узгодити з формулами (14) і (16), якщо зазначити засновок, із якого випливає, що мольна 

частка одного компонента дорівнює 1, а другого – нулю в тому випадку, коли компоненти 

стають тотожними. 

Таким засновком може бути наступний: суміш вважається сумішшю, якщо 

складається з різноманітних компонентів; суміш тотожних газів є (слід вважати) 

чистим газом. 

Легко помітити, що особливістю цього засновку обумовлено і те, що ентропія змішання 

при переході від різноманітних газів до тотожних змінюється стрибком, і те, що стрибок 

відбувається саме в момент переходу від різноманітних газів до тотожних. Якщо властивості 

газів змінюються, а 1n  і 2n залишаються сталими, то – доки зберігається будь-яка відмінність 

між компонентами суміші – логарифмічний член xL  залишається незмінним: зміна 

властивостей газів не впливає на величини ix  і in  і, відповідно на xL . Перехід від суміші 

різноманітних газів 1 і 2 до суміші тотожних газів 1 і 1, на підставі названого засновку 

вважається переходом до чистого газу 1, для котрого 11 x , 02 x , а величина xL  

відповідно до (32) і (35) обертається в нуль. Саме внаслідок того, що 1x  і 2x  обертаються, 

відповідно, у 1 і 0 стрибком, незалежно від того, зі стрибком чи без стрибка відбувається 

перехід від різноманітних газів до тотожних, xL  обертається в нуль теж стрибком, незалежно 

від характеру переходу від різноманітних газів до тотожних; як випливає з (14), xL  є 

неперервною функцією, якщо ix  – неперервні величини. 

Розглядаючи логічні основи висновку про стрибок cS  при переході до тотожних газів, 

як логічну основу для висновку про стрибок параметрів 1x  і 2x  можна використовувати і 

такий засновок: при змішанні тотожних газів утвориться чистий газ. Саме цей засновок 
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був використаний нами вище при виведенні формул (21) і (22). Проте цей засновок не 

поширюється на випадок переходу від суміші до чистого газу і не може бути основою для 

висновку про перехід формули (13) у формулу (21) при переході до тотожних газів, хоча, як 

продемонстровано вище, існує нерозривний зв'язок між стрибками функцій cS  і cS . У свою 

чергу, судження «при змішанні тотожних газів утвориться чистий газ» випливає з засновку 

«суміш тотожних газів є чистим газом». Тому, на нашу думку, як логічну основу для 

висновку про стрибок величин ix  краще прийняти засновок «суміш тотожних газів є чистим 

газом». 

Стрибок xL  при переході від різноманітних газів до газів тотожним можна порівняти зі 

стрибком суми кутів при перетворенні чотирикутника в трикутник шляхом перетворення 

ламаного відрізка, що з'єднує три вершини чотирикутника, у відрізок прямої. Сума кутів 

багатокутника є функцією тільки числа його кутів і не залежить від ступеню його відмінності 

від іншого багатокутника. Використовуючи засновки «чотирикутник є трикутником, якщо 

одна з його вершин лежить на прямій, що з'єднує дві інші вершини», або «чотирикутник слід 

вважати трикутником, якщо один із його кутів дорівнює 180о», можна одержати висновок 

про стрибок суми (і числа) кутів у той момент, коли в ході перетворення чотирикутник 

набуде форми трикутника. Без використання такого роду засновків не можна одержати 

висновок про стрибок суми кутів, оскільки немає підстав вважати чотирикутник, що має 

форму трикутника, трикутником, а не «чотирикутником, один кут якого дорівнює 180о». 

Відповідно, без засновку «суміш тотожних газів є чистим газом» (із якого випливає, що при 

переході до тотожних газів ix  змінюються) не можна зробити висновок про перетворення xL  

у нуль при переході до тотожних компонентів, якщо зрозуміло, не зробити абсурдне 

припущення, ніби xL , що виражається формулою (16), може – всупереч цій формулі – 

дорівнювати нулю при 10  ix . 

 

7. Декілька додаткових зауважень 

На думку Б. М. Кедрова, логарифмічний член xL  ( 2lnR ) «виникає виключно завдяки 

парціальним тискам ... пов'язаний тільки з ними і представляє їх в математичних рівняннях 

для ентропії» [3, с.212], «в рівнянні iS  однорідного газу ... цей член відсутній, бо складові 

частини тоді не мають парціальних iP » [3, с.49]. На думку І. П. Базарова [4, 6], ентропію 

суміші тотожних газів необхідно визначати згідно з «видозміненою теоремою Гіббса», згідно 

з якою ентропія суміші тотожних газів менша за суму ентропій цих тотожних компонентів на 

величину 2ln2kN (у загальному випадку, відповідно, на xL ). 
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Таким чином, якщо вище ми інтерпретували перехід формул (17) у (22) і (23) у (25) (у 

частині поведінки доданка xL ) як обертання xL  у нуль, то, на думку Б. М. Кедрова, цей 

перехід обумовлений зникненням xL  у формулі для ентропії суміші, а, на думку 

І. П. Базарова – появою в тій же формулі доданка ( xL ) (при цьому, зрозуміло, 

припускається, що параметри 1x  і 2x  залишаються незмінними і відрізняються від 0 і 1). Такі 

підходи формально припустимі, але породжують ряд проблем логічного характеру. 

Як правило, поява або зникнення доданків у формулах, якими виражаються фізичні 

величини, призводить до переходу від однієї функції до іншої. Наприклад, якщо у формулі 

для ентальпії pVUH   зникне член pV , то утвориться формула для внутрішньої енергії. 

Якщо ентропія суміші є функцією парціальних тисків ip  – параметрів, яких, на думку 

Б. М. Кедрова, немає у частин чистого газу, то логічно зробити висновок, що функція, яка 

називається ентропією суміші, для чистого газу не існує (як не існує сума кутів кола). 

Відповідно, пов’язуючи стрибок ентропії при переході від суміші до чистого газу зі 

зникненням парціальних тисків, необхідно попередньо довести, що функція «ентропія 

суміші» тотожна функції «ентропія чистого газу», незважаючи на те, що одна є функцією 

парціальних тисків, а друга – функцією повного тиску. Такого доказу Б. М. Кедров не дав. 

І. П. Базаров наводить доказ «видозміненої теореми Гіббса» [6, с.315]. Але якщо 

прийняти його інтерпретацію відмінності формул для ентропії суміші і чистого газу, то слід 

зробити дивний висновок, що параметри стану чистого газу ix   залежать від того, яким 

чином відбувається перехід від бінарної суміші до чистого газу: шляхом устремління одного 

ix  до 1, а другого до нуля, чи шляхом переходу до тотожних компонентів при постійних 

значеннях ix . Крім того, І. П. Базаров писав про стрибок зміни парціальної густини газу при 

переході від змішання різноманітних до змішання тотожних газів [5, 6]. А оскільки 

парціальна густина i-го газу залежить від in , то стрибок зміни густини має бути пов’язаний 

зі стрибком зміни in  і ix , чому суперечить використання видозміненої теореми Гіббса, 

оскільки для її застосування необхідно припустити, що in  і ix  залишаються незмінними при 

переході до тотожних газів. Тому, на нашу думку найбільш логічним є прийняття 

припущення (35) і висновку, що при переході від різноманітних газів до тотожних xL  

обертається на нуль. 

Водночас, та обставина, що Б. М. Кедров намагався обґрунтувати зникнення доданка 

xL ,  на наш погляд, підтверджують те положення, що для отримання висновку про стрибок 

ентропії змішання при переході від змішання різноманітних до змішання тотожних газів 
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недостатньо формул (1) – (5), і засновку про перехід до тотожних газів. На основі цих 

засновків можна одержати тільки висновок про перехід першого доданку у фігурних дужках 

формули (17) в аналогічний доданок формули (22). Для одержання висновку про 

парадоксальний стрибок ентропії змішання, пов'язаного зі стрибком доданка xL , необхідним 

є ще один засновок – той, що був застосований автором даної статті або такий, що був 

наведений Б. М. Кедровим. Водночас, Б. М. Кедров, як і автор даної роботи, отримав 

висновок про стрибок ентропії змішання без використання припущення про існування 

дискретних відмінностей між параметрами газів, що змішуються. 

У роботах Б. М. Кедрова [3], а також І. П. Базарова [4, 6] багато уваги приділялось 

обґрунтуванню того, чому суміш тотожних газів необхідно вважати чистим газом і не можна 

вважати сумішшю. На нашу думку, опираючись лише на факти, неможливо довести, що 

суміш однакових газів необхідно вважати чистим газом і не можна вважати сумішшю – 

подібно до того, як неможливо довести, що чотирикутник не можна вважати 

чотирикутником, якщо один із його кутів дорівнює 180о. Якщо в теорії використовуються 

формули (3), (5) – (7), але немає заборони розглядати чистий ідеальний газ як суміш 

тотожних газів, то ентропія чистого ідеального газу не буде однозначною функцією стану, 

оскільки тоді для того самого стану чистого ідеального газу можна отримувати різноманітні 

значення ентропії, приписуючи газу будь-які значення ix , сума яких дорівнює 1. Тому, на 

наш погляд, заборона розглядати чистий газ як суміші тотожних газів, не потребує 

особливого обґрунтування, оскільки обумовлена вимогою однозначності ентропії чистого 

ідеального газу. 

З порушенням цієї заборони пов’язані формулювання парадокса, які стосується ніби то 

особливостей застосування теореми Гіббса про ентропію суміші ідеальних газів. 

Згідно з (4) і (5) ентропія суміші xn  і nx)1(   (відповідно n ) молів одного і того ж газу 

дорівнює: 

xLTVnSTVxSTVxnS  ),,(),),1((),,(  

де ),,( TVnS  – величина, що визначається формулою (4). 

Цей результат суперечить формулі (4). Помітивши таку суперечність, Ван-дер-Ваальс и 

Констамм [2] написали: «...здається, що наш загальний принцип для обчислення ентропії 

(принцип адитивності ентропії (теорема Гіббса), що виражається формулою (5) – В.І.) завжди 

застосований до двох кількостей різних газів, але не застосований до окремих порцій одного 

і того ж газу». Це протиріччя пов’язане з тим, що при обчисленні ентропії одній і тій же 

системі один раз приписується 0,1 21  xx , а інший – 10  ix . Подібним чином можна 
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отримати протиріччя при знаходженні суми кутів, якщо розглядати одну й ту ж саму 

геометричну фігуру то як трикутник, то як чотирикутник с одним кутом, що дорівнює 180о.  

Оскільки так звана вільна енергія F  пов’язана з ентропією співвідношенням 

TSUF  , а змішання ідеальних газів відбувається при постійних T  і U ,  величина F  

суміші ідеальних газів має математичні властивості, подібні до властивостей ентропії суміші. 

Зокрема, те, що значення вільної енергії газу залежить від того, розглядається він як чистий 

газ чи як  суміш однакових газів [13, 14], пов’язано з приписуванням одній і тій же системі 

один раз 0,1 21  xx , а інший раз – 10  ix . 

Ще одне зауваження. Висловлювалися думки, що парадокс Гіббса неможливо пояснити 

в рамках класичної термодинаміки, що для його пояснення необхідно застосування 

статистичної термодинаміки, квантової механіки, теорії інформації (див. [1]). З проведеного 

аналізу, на нашу думку випливає, що такі твердження будуть справедливими тільки в тому 

разі, якщо буде доведено, що формули (1) – (7) неможливо вивести в рамках класичної 

термодинаміки, що для доведення цих формул необхідно застосування якихось із вказаних 

теорій. 

 

8. Висновки 

Парадокс Гіббса у формі твердження про незвичайні математичні властивості ентропії 

змішання ідеальних газів у класичній термодинаміці є логічно необхідним висновком із ряду 

засновків, серед яких – всупереч широко поширеній думці – немає засновків про існування 

дискретних відмінностей між параметрами газів, що змішуються, чи неможливість плавного 

переходу від одного газу до іншого. Поява висновків про стрибок ентропії змішання при 

переході від змішання різноманітних до змішання тотожних газів і про незалежність 

величини цього стрибка від властивостей газів, що змішуються, у класичній термодинаміці 

обумовлена тим, що в цій теорії: (I) формули для ентропії чистого ідеального газу містять 

доданок виду nRn ln ; (II) ентропія суміші ідеальних газів дорівнює сумі ентропій 

компонентів; (III) ентропія системи, що складається з розділених непроникними 

перегородками підсистем, дорівнює сумі ентропій підсистем; (IV) суміш тотожних ідеальних 

газів необхідно вважати чистим газом, у якого мольна частка основної речовини дорівнює 1. 
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