
Energie en entropie 

De eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica 
De eerste hoofdwet van de thermodynamica leert dat er nooit energie (uitgedrukt in Joule) verloren 

gaat in een gesloten systeem. Energie die ergens uit gaat, komt ergens anders weer binnen. Op basis 

hiervan is een perpetuum mobile van de eerste orde onmogelijk: een machine die energie uit het 

niets produceert. 

Toch zijn niet alle processen waarbij energie behouden blijft, mogelijk. Irreversibele processen 

hebben een richting. Die wordt aangegeven door de Tweede Hoofdwet in allerlei formuleringen: 

 warmte gaat spontaan van warme naar koude lichamen, nooit andersom; 

 het is onmogelijk om in een cyclisch proces alle warmte uit een warmtereservoir in arbeid 

om te zetten waarbij het systeem naar de begintoestand terugkeert (de onmogelijkheid van 

een perpetuum mobile van de tweede orde); 

 in een gesloten systeem kan de entropie nooit afnemen. 

N.B. het gaat hier om gesloten systemen. Uiteindelijk geldt dit voor het heelal als geheel. Natuurlijk 

kan entropie plaatselijk fors afnemen, zoals door plantengroei of de invloed van vulkanische 

verschijnselen. Terwijl in het ene subsysteem de entropie afneemt, neemt die in een ander 

subsysteem sterker toe. 

Entropie 

De laatste formulering introduceert het begrip entropie. Zoals de eerste hoofdwet gebaseerd is op 

het begrip energie, is de tweede hoofdwet op dit begrip gebaseerd. Het bijzondere aan dit begrip is 

dat het ook een toestandsgrootheid is: het karakteriseert een macro-toestand onafhankelijk van de 

manier waarop die bereikt is. Entropie werd nog lang voor de statistische interpretatie gedefinieerd 

als thermodynamisch begrip. De verandering in entropie van een systeem wordt gedefinieerd als de 

reversibele energieoverdracht uit/naar dat systeem gedeeld door de absolute temperatuur waarbij 

de verandering plaats vindt. De zo gedefinieerde entropie blijkt een toestandsgrootheid te zijn, 

uitgedrukt in Joules per graad Kelvin. Voor het berekenen van entropieverandering van irreversibele 

processen van toestand A naar B, moet de weg van A naar B in reversibele wegen worden 

opgesplitst. Voor de entropieverandering bij de irreversibele overdracht van warmte Q van hoge 

temperatuur 𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚 naar lage temperatuur 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑, splitsen wij het proces op in twee reversibele 

processen: de verwijdering van warmte Q uit een vat van hoge temperatuur en de toevoeging van 

warmte Q aan een vat van lage temperatuur. ∆𝑆 =  
𝑄

𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑
−

𝑄

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
. Door de toevoeging van warmte 

aan het koude vat neemt de entropie meer toe dan de entropie afneemt door de onttrekking aan het 

warme vat. Netto neemt de entropie nooit af, omdat warmte altijd naar het koude vat stroomt en 

nooit andersom.  

Entropie als niet-beschikbaarheid 

Het is geen gemakkelijk intuïtief te begrijpen grootheid, maar het eenvoudigst is entropie te zien als 

een maat voor niet-beschikbaarheid van energie als arbeid. Bij een systeem met lage entropie is 

meer nuttige energie beschikbaar dan bij een systeem met hoge entropie. 



Als ik een hoeveelheid warmte Q van een vat met hoge temperatuur naar een vat met lage 

temperatuur laat lopen, dan mis ik een hoeveelheid arbeid die ik hiermee had kunnen opwekken.  

Carnot-machine 

Om dit te begrijpen, moeten we weten wat het maximale rendement van een warmtemachine is, 

een machine die warmte (gedeeltelijk) in arbeid omzet. Ik voer een hoeveelheid Q warmte van 

temperatuur 𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚 naar de machine die daaruit 𝑊 = 𝜂. 𝑄 arbeid produceert en de rest afvoert naar 

de temperatuur 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑. Het is te bewijzen dat voor een maximaal efficiënte warmtemachine, een 

Carnot-machine, 𝜂 = (1 −
𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
) , waarbij de temperaturen in graden Kelvin worden uitgedrukt. 

Als de temperaturen gelijk zijn, is het rendement 0. Het rendement gaat naar 100% als de 

temperatuur van de toegevoerde warmte oneindig is of de afgevoerde warmte naar het absolute 

nulpunt gaat.  

Gemiste arbeid 

Met een perfecte Carnot-machine geldt dat ik de volgende hoeveelheid arbeid had kunnen 

opwekken. Er stroomt 𝑄𝑡𝑜𝑒 naar de Carnot-machine. De machine wekt 𝑊𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑒 (1 −
𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
) op. 

Er is een directe relatie met de toename van de entropie: 

∆𝑆 =  
𝑄

𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑
−

𝑄

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
=  

𝑄

𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑
(1 −

𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑

𝑇𝑤𝑎𝑟𝑚
) 

Hieruit volgt het volgende verband tussen entropietoename en gemiste arbeid: 

𝑊𝑔𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡 = ∆𝑆 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑 

Voorbeeld 

Laat ik 4000 J warmte van 600K naar 250 stromen, dan is de entropieverandering 4000/250-

4000/600 =9,3333 J/K. Gemiste arbeid is 9,3*250= 2333 J. 

We hadden dit natuurlijk ook zonder het entropiebegrip kunnen uitrekenen op basis van een Carnot-

machine: 4000 J in, temperaturen in en uit 600 en 250. Dan had ik 𝑊 = 4000 (1 −
250

600
) = 2333 J 

kunnen opwekken. 

Entropietoename – kleinere beschikbaarheid 

We kunnen dit generaliseren: in een puur metaal is het metaal veel meer beschikbaar dan in 

metaalhoudend afval. Met andere woorden de hoge entropie van het afval is een maat voor de niet-

beschikbaarheid van metaal.  

Verlaging van entropie kost arbeid 

In het bovenstaande voorbeeld waarin ik 4000 J van 600K naar 250K overbreng had ik in principe 

maximaal 2333 J aan arbeid kunnen opwekken. Maar als ik uit warmte van 250 K 4000 J warmte van 

600 K wil genereren, hoeveel arbeid kost dit dan? 

De Carnot-efficiëntie van bovenstaande machine is 58,3%. Maak ik er een warmtepomp van, dan is 

de warmtepomp-efficiëntie 171%. Ik heb 1 J nodig om 1,71 J warmte op te pompen. Om 4000 J op te 

pompen van 250 K naar 600 K moet ik 2333 J arbeid verrichten, precies de energie die ik in 

bovenstaand voorbeeld heb opgewekt of had kunnen opwekken.  



𝑊𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒𝑝𝑜𝑚𝑝 = −∆𝑆 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑 

∆𝑆 is hier negatief, dus ik moet arbeid verrichten op de warmtepomp. 

De pijl van de tijd 

Entropie statisch 

Het hierboven aangegeven entropiebegrip is een puur macroscopisch begrip in de thermodynamica, 

een toestandsgrootheid zoals energie. Het is pas later geïnterpreteerd als een maat voor chaos, het 

aantal mogelijke microtoestanden om dezelfde macrotoestand te beschrijven. De tweede hoofdwet 

kan dan alternatief geformuleerd worden als: “een systeem ontwikkelt zich spontaan in de richting 

van de meest waarschijnlijke macrotoestand”. Zo’n ontwikkeling is per definitie irreversibel ook al is 

het de som van reversibele micro-processen. Vandaar: de pijl van de tijd. 

4000 jaar knikkers schudden 

Stel ik heb een doosje met 16 rode knikkers. Ze zijn identiek, dus als ik schud, verandert er niets, 

hoewel de ononderscheidbare knikkers daarna allemaal op een andere plek liggen. Het aantal 

mogelijkheden om hetzelfde doosje met die knikkers te vullen is gelijk aan 16x15x14x13x…. x3x2 ook 

wel als 16! te schrijven. Dat is een aanzienlijk getal, groter dan 2 met dertien nullen. De 

natuurkundige zou zeggen, dat één macrotoestand kan worden gerealiseerd door 16! 

microtoestanden. De microtoestanden kunnen in elkaar overgaan (hier: schudden van knikkers), 

maar de macro-toestand blijft gelijk. 

Maar nu herhalen we het experiment met 8 rode en 8 blauwe knikkers. De 8 rode knikkers passen op 

de bodem van het doosje. Als tweede laag leggen we de blauwe knikkers neer. Voor de bodem zijn er 

8! (=40320) mogelijkheden om de knikkers neer te leggen. Voor de tweede laag hetzelfde getal. Er 

zijn dus 40320 x 40320 mogelijkheden om precies dezelfde macrotoestand te realiseren: rood onder, 

blauw boven. Dat komt uit op meer dan anderhalf miljard mogelijkheden. Dat lijkt veel maar is toch 

veel minder dan bovenstaand getal, meer dan 2 met dertien nullen.  

Gooien we nu de 8 rode en 8 blauwe knikkers lukraak in het doosje en gaan net zo lang schudden tot 

de rode onder liggen en de blauwe boven. Hoe vaak gebeurt zoiets? Gemiddeld één keer van de 

16!/8!x8! keer = 12870 keer. Als ik elke seconde schud, dan gebeurt het gemiddeld in iets meer dan 

drieënhalf uur. Verhogen het aantal knikkers, dan wordt het steeds onwaarschijnlijker. Met 2x12 

knikkers gebeurt het nog maar eens in de ongeveer 3 miljoen maal en ben ik gemiddeld 31 dagen aan 

het schudden. Met 2x20 knikkers duurt het gemiddeld meer dan 4000 jaar als ik elke seconde schud.  

Menging van een gas 

Vergeleken met de getallen waar wij het in de natuurkunde over hebben, bijvoorbeeld het aantal 

moleculen in een gas, dan zijn dit extreem lage getallen. Herhalen wij het experiment met een vat 

dat voor de helft (de onderste helft) gevuld is met stikstof en voor de andere helft gevuld met 

zuurstof (de bovenste helft). Daartussen hebben wij een wand aangebracht. Op het moment dat we 

die wand verwijderen kunnen alle moleculen zich vrij door de ruimte bewegen. Er staat een mengsel 

van stikstof en zuurstof. Het getal van Avogadro, gelijk aan het aantal moleculen in één mol (dus 

bijvoorbeeld 32 gram zuurstof) is iets groter dan 6 met 23 nullen. Dat is wel iets anders dan die 20 

knikkers en de waarschijnlijkheid dat in we in ons experiment ooit de stikstof en de zuurstof in de 



uitgangspositie zullen terugzien is nul. Anders gezegd: er zijn gigantisch veel meer microtoestanden 

mogelijk voor het mengsel van gassen (toestand B) dan voor de ongemengde toestand (toestand A). 

Spontaan zal dus altijd menging plaatsvinden, nooit ontmenging. Bij dit soort getallen laten we 

onwaarschijnlijke toestanden volledig buiten beschouwing. Elk systeem ontwikkelt zich naar de 

meest waarschijnlijke macro-toestand, d.w.z. de toestand die door het meeste aantal 

microtoestanden kan worden beschreven. 

Entropie 

In de statistische thermodynamica wordt de entropie berekend als S = k ln W, waarbij W het aantal 

microtoestanden is dat dezelfde macrotoestand creëert. Op k, de constante van Boltzmann, hoeven 

we hier niet in te gaan. Spontaan zal elk gesloten systeem zich in de richting van een hogere W (een 

veel waarschijnlijkere toestand) of, in andere termen, in de richting van een hogere entropie 

begeven.  

Natuurlijk kunnen wij de stikstof en de zuurstof weer scheiden, maar dat zal dan nooit spontaan 

gebeuren. We zullen dan chemische of natuurkundige trucjes moeten gebruiken, die in ieder geval 

de nodige tijd en energie zullen kosten. 

Onomkeerbare macro-processen 

Op macroniveau ontwikkelen zich gesloten systemen spontaan maar in één richting. Van lage naar 

hoge entropie. Hierboven is het voorbeeld van de menging van gassen genoemd, maar we kunnen 

het ook hebben over een systeem waarin de temperaturen ongelijk verdeeld zijn. Die zullen zich 

spontaan ontwikkelen naar een systeem met een gemiddelde temperatuur. Er is een dwingende 

richting van A  B, van lage entropie, naar hoge entropie, van gescheiden stoffen naar gemengde 

stoffen, van ongelijk verdeelde warmte naar over het systeem verdeelde warmte, etc. Maken we van 

deze overgangen een film en spelen wij deze film omgekeerd af, dan zien wij absurditeiten: 

suikerklontjes, die zich spontaan in het kopje koffie vormen uit de opgeloste suiker, een glas water 

dat spontaan begint te koken, terwijl het als gevolg daarvan koud wordt in de kamer.  

De pijl van de tijd 

Macro-processen hebben een richting omdat de verschillende macro-toestanden een andere 

realiseringskans hebben. Ze gaan van een kleine naar een grotere W. Dat staat in schijnbare 

tegenspraak met de omkeerbaarheid van micro-processen. Als ik een filmpje zou kunnen maken van 

de beweging van één molecuul en ik zou het van achter naar voren afspelen, dan zou dit er totaal 

normaal uitzien. In de wetten van de mechanica kan ik meestal ongestraft de tijd omkeren. Maar hoe 

kan het dan dat er na sommering over microtoestanden de ‘arrow of time’ ontstaat? Dat is het 

logische gevolg van de manier waarop we macrotoestanden aan microtoestanden verbinden. Neem 

zo’n vat met gassen: elke microtoestand is even waarschijnlijk. De macrotoestand A (stikstof en 

zuurstof gescheiden) kan echter met veel en veel minder microtoestanden gerealiseerd worden dan 

de macrotoestand B (zuurstof en stikstof gemengd). Het systeem ontwikkelt zich altijd in een 

waarschijnlijke richting, altijd van A naar B en nooit van B naar A. Op macroniveau ontstaan 

onomkeerbare processen door de manier waarop we de op microniveau omkeerbare processen 

sommeren. 

___ 


