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Termodynamika i bilard

Jeśli kiedykolwiek grałeś w bilard lub pool bilard, 
używałeś intuicji i swego rodzaju mentalnej 
(umysłowej) geometrii, aby zaplanować swoje ude-
rzenia. Matematycy poszli o krok dalej, wykorzystując 
te gry jako inspirację do rozwiązywania nowych 
problemów matematycznych. Już począwszy 
od prostej teoretycznej konfiguracji toru poje-
dynczej kuli odbijającej się w zamkniętym obszarze, 
możliwości są nieograniczone. Na przykład, jeśli 
obszar ten ma kształt stadionu (prostokąt z pół- 
kolami po przeciwnych stronach), a kilka kul zacznie 
się poruszać się z prawie taką samą prędkością 
i położeniem, to ich tory ruchu w tym obszarze 
wkrótce będą się szalenie różnić  -  będzie to 
oznaczać chaos.

Bilard matematyczny ma powiązania nawet  
z termodynamiką, gałęzią fizyki zajmującą się ciepłem, temperaturą i przekazy-
waniem energii. Typowe modele zakładają, że kula odbija się od ścian z taką samą 
prędkością i pod tym samym kątem, pod jakim w nie uderza. Jednak  
w ostatnich latach matematycy dodali do tego modelu element losowości. 
Wyznaczanie kąta odbicia losowo po każdym zderzeniu jest sposobem na 
modelowanie mikroskopijnych kanałów o nierównych krawędziach. A posiadanie 
"gorących" (lub "zimnych") ścian, które mają tendencję do przyspieszania (lub 
spowalniania) kulki, pozwala spojrzeć z nowej perspektywy na ważne koncepcje 
termodynamiki. Jedną z nich jest "strzałka czasu": procesy mikroskopowe, które 
można cofnąć, prowadzą do analizy procesów na skalę ludzką, których nie da się 
odwrócić. Chociaż większość losowych modeli bilardowych jest znacznie prostsza 
niż jakakolwiek sytuacja w świecie rzeczywistym, to stanowi kamień milowy 
postępu w dziedzinie małej technologii  -  nawet jeśli nie pomoże Ci trafić trud-
nego trikowego uderzenia podczas twojej następnej gry w bilard. 
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