Biofizică – Elemente de termodinamică biologică

Capitolul V.

Elemente de termodinamică
biologică
Termodinamica este nu numai un important capitol al fizicii, dar şi sursa a
numeroase informaţii importante despre sistemele biologice. De aceea, scopul
acestei unităţi de curs este de a familiariza cititorul cu mărimile, principiile şi
legile cu care operează termodinamica şi de a studia aplicaţiile acestora în ceea
ce priveşte bilanţul energetic şi metabolismul organismelor.

5.1. STAREA UNUI SISTEM TERMODINAMIC ŞI MĂRIMILE CARE ÎL
CARACTERIZEAZĂ

Termodinamica este un domeniu al fizicii clasice care a introdus concepte
şi a formulat legi cu o valabilitate generală pentru orice proces natural.
Diferitele activităţi ale organismelor vii reprezintă, din punct de vedere
fizic, o suită de transformări de energie, cu mult mai complexe decât orice
proces ce are loc în maşinile create de om, dar guvernate, ca şi acestea, de
legile fizice ale conversiei unei forme de energie în alta.
Să definim câteva noţiuni mai importante ce le folosim în termodinamică:
1. Un sistem termodinamic reprezintă un ansamblu de corpuri de
dimensiuni macroscopice, cu volum determinat, constituit din molecule şi atomi,
care se găsesc într-o mişcare continuă şi dezordonată şi interacţionează cu
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mediul exterior ca un întreg. Comportarea sistemului este determinată de
proprietăţile interne şi de interacţiunea sa cu exteriorul.
2. Pentru studiu, de obicei, se aleg sisteme termodinamice izolate la care,
prin interacţiune între ele, nu se modifică masa şi energia. Interacţiunea între
sistemele reale (neizolate) duce la modificarea mărimilor de mai sus. În cazul în
care sistemul nu schimbă substanţă cu exteriorul spunem că acesta este închis.
Există diferite tipuri de izolări. De exemplu, sistemul izolat adiabatic este un
sistem care nu poate interacţiona cu exteriorul decât prin efectuarea de lucru
mecanic. Ansamblul proprietăţilor sistemului la un moment dat poartă
denumirea de stare. Starea unui sistem termodinamic este determinată de
valorile pe care le iau la un anumit moment anumiţi parametrii.
3. Mărimile ce caracterizează complet starea sistemului termodinamic se
numesc parametri de stare (p, V, T) ce nu sunt variabile independente, ci sunt
legate prin ecuaţia de stare:
f ( p,V , T ) = 0

Starea sistemului termodinamic este perfect determinată dacă se cunosc
cel puţin doi parametri de stare. Starea unui sistem se numeşte staţionară dacă
parametrii care o definesc nu variază în timp. Starea staţionară a unui sistem se
numeşte stare de echilibru sau stare de echilibru termodinamic dacă toţi
parametrii care o caracterizează nu variază în timp şi nu există fluxuri provocate
de surse exterioare care să implice transport de substanţă.
Mărimile care sunt univoc determinate de parametrii de stare, în
termodinamică se numesc funcţii de stare. Cea mai importantă funcţie de stare
este energia internă U a sistemului.
4. Din punctul de vedere al relaţiilor cu mediul extern, sistemele sunt de
trei tipuri:
a) sisteme izolate (nu schimbă cu exteriorul nici substanţă, nici energie);
b)

sisteme închise (schimbă cu exteriorul numai energie, dar nu şi

substanţă);
c) sisteme deschise (schimbă cu exteriorul atât substanţă cât şi energie).
Se impune precizarea că toate organismele vii sunt din punct de vedere
termodinamic sisteme deschise.
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În multe situaţii, o parte dintre parametrii utilizaţi pentru descrierea stării
sistemului nu sunt independenţi şi de aceea este necesară fixarea unui număr
minim de parametri pentru descrierea stării. Parametrii pot fi externi, când
depind numai de coordonatele generalizate ale corpurilor exterioare cu care
interacţionează sistemul. Cel mai des întâlnit parametru extern este câmpul
gravitaţional. Dacă parametrii depind atât de coordonatele generalizate ale
corpurilor exterioare cât şi de valorile medii ale coordonatelor şi vitezelor
particulelor sistemului, poartă numele de parametri interni.
O altă clasificare a parametrilor se face după modul în care aceştia sunt
influenţaţi de cantitatea de substanţă. Astfel, parametrii care nu depind de
cantitatea de substanţă din sistem se numesc intensivi, printre cei mai utilizaţi
fiind temperatura, presiunea, permeabilitatea. In cazul în care valoarea
parametrilor este determinată de cantitatea de substanţă, avem de-a face cu
parametrii extensivi: volumul, sarcina electrică, etc.
După tipul mărimii fizice caracterizate, parametrii se împart în:
- parametrii mecanici: volumul, presiunea, forţa, etc.
- parametrii termodinamici: temperatura, energia internă, entropia, etc.
De obicei, parametrii mecanici sunt împărţiţi în parametrii de forţă şi
parametrii de poziţie, în aşa fel încât dimensiunea fizică a expresiei:
dL =

∑ A da
i

(5.1)

i

i

unde Ai sunt parametrii de forţă, iar ai sunt parametrii de poziţie, să fie aceea de
lucru mecanic.
Un succes enorm a fost înţelegerea faptului că energia internă a oricărui
sistem, constând în suma tuturor energiilor cinetice (de oscilaţie, de rotaţie şi
translaţie) datorate mişcărilor dezordonate ale particulelor constituente şi ale
energiilor lor potenţiale de interacţiune, este o mărime care se conservă în
sistemele izolate, iar în cele neizolate variază prin diferite forme de schimb cu
exteriorul:
U=

unde

∑E + ∑E
c

p

(5.2)

ΣEc – suma energiilor tuturor formelor de mişcare pentru particulele

constituente, iar

ΣEp – suma energiilor potenţiale de interacţiune.
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Tot în secolul trecut s-a dezvoltat şi electromagnetismul, studiul
electricităţii, pe ale cărei aplicaţii practice se bazează, în cea mai mare măsură,
civilizaţia contemporană.
Câmpul electric, precum şi cel magnetic sunt forme de stocare a energiei
unei distribuţii de sarcini electrice aflate în repaus şi respectiv în mişcare.
Energia celor două câmpuri care se generează reciproc, se generează în spaţiu
sub forma undelor electromagnetice (lumina, razele X etc.).
Toate corpurile (de la aştri până la propriul nostru corp) emit şi în acelaşi
timp absorb radiaţii electromagnetice cu intensitate şi distribuţie spectrală, ce
depind de natura lor şi de temperatură.
Studiind această radiaţie, Max Plank a ajuns (în anul 1900) la concluzia
că într-un fascicol de radiaţie electromagnetică cu lungimea de undă λ nu poate
exista o cantitate de energie mai mică decât:
E=

hc
= hν
λ

(5.3)

unde h = 6,62 . 10-34 J.s este o constantă, iar c = 3 . 108 m/s este viteza luminii
în vid. Acest rezultat crucial a arătat că energia radiantă este cuantificată.
Cealaltă revoluţie petrecută în fizică la începutul secolului nostru aparţine
teoriei relativităţii a lui A. Einstein, ce aduce cu sine o nouă definiţie a energiei:
energia totală pe care o posedă orice corp cu masa m este E = mc2.
Intr-adevăr, în diferitele transformări la nivel subatomic, masa inerţială fie
dispare şi apar radiaţii electromagnetice, fie apare pe seama energiei acestor
radiaţii.
Unitatea standard de măsură a energiei în S.I. este Joule.
Unităţi derivate: 1 cal (calorie) = 4,18 J
1 kWh (kilowatt oră) = 3,6 . 106 J
1 eV (electron-volt) = 1,6 . 10-19 J
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5.2. LUCRUL MECANIC

Expresia generală a lucrului mecanic efectuat de un sistem caracterizat
prin parametrii de forţă Ai şi parametrii de poziţie ai este:
dL =

∑ A da
i

i

(5.1)

i

Prin convenţie, lucrul mecanic este pozitiv dacă sistemul primeşte lucru

Fig.5.1

mecanic şi negativ dacă sistemul efectuează lucru mecanic. Să particularizăm
relaţia 5.1 într-un caz simplu. Fie un fluid închis într-un recipient de formă
cilindrică, prevăzut cu un piston (Fig.5.1). Forţa care acţionează asupra
pistonului are direcţia normalei la suprafaţă şi determină o presiune:
p=

F
S

(5.4)

Lucrul mecanic elementar efectuat prin deplasarea pistonului cu dx este:
dL = F ⋅ dx = p ⋅ S ⋅ dx = p ⋅ dV

(5.5)

unde dV reprezintă elementul de volum. Dacă se ţine cont de convenţia de
semne prezentată mai sus, având în vedere că variaţia volumului este negativă
(dV<0) iar lucrul mecanic este efectuat asupra sistemului, deci este pozitiv,
relaţia se scrie corect sub forma:
dL = − p ⋅ dV

(5.6)

Această convenţie de semn va fi menţinută pentru orice alt schimb
energetic pe care sistemul îl va realiza cu exteriorul.
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5.3. PROCESE TERMODINAMICE

La trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru în altă
stare de echilibru parametrii de stare variază în timp; spunem că are loc un
proces. Datorită faptului că această variaţie poate avea loc în multe moduri,
este necesară o clasificare a proceselor.
După mărimea variaţiei parametrilor, procesele se împart în:
- procese diferenţiale: sunt acele procese în care variaţiile parametrilor
sunt foarte mici (infinitezimale), putând fi exprimate sub forma unor diferenţiale
(dai, dAi)
- procese finite: sunt acele procese în care parametrii variază semnificativ,
notaţiile corespunzătoare fiind Δai sau ΔAi.
După natura stărilor intermediare, procesele se clasifică în:
- procese cvasistatice: sunt acele procese în care parametrii variază atât
de lent încât orice stare intermediară poate fi considerată drept stare de
echilibru. Pentru a caracteriza din punct de vedere matematic stările
cvasistatice se foloseşte un parametru care poartă numele de timp de relaxare
(τ). El se defineşte ca fiind timpul necesar unui sistem pentru a reveni spontan
în starea de echilibru la dispariţia factorilor perturbatori, care l-au scos din
respectiva stare de echilibru. Un proces se numeşte cvasistatic dacă:
da
Δa
<<
dt
τ

(5.7)

unde da/dt reprezintă viteza de variaţie a parametrului a, iar Δa este variaţia
totală a parametrului.
- procese necvasistatice sau nonstatice: sunt acele procese în care
variaţia parametrilor se face rapid, fiind exprimată din punct de vedere
matematic prin relaţia:
da
Δa
>>
dt
τ

(5.8)

În sfârşit, după sensul în care se pot desfăşura procesele, se pot
deosebi:
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- procese reversibile: procesele în care toate stările intermediare sunt
stări de echilibru, iar prin inversarea sensului de variaţie al parametrilor se
poate ajunge din starea finală în starea iniţială, trecându-se prin aceleaşi stări
intermediare ca şi la transformarea directă.
- procese ireversibile: procesele în care sistemul nu mai poate reveni în
starea iniţială trecând prin aceleaşi stări intermediare.

5.4. POSTULATELE FUNDAMENTALE ALE TERMODINAMICII

Ca şi alte capitole ale fizicii, termodinamica este construită pe baza unei
serii de principii sau postulate. Principiul general al termodinamicii dă indicaţii
asupra evoluţiei sistemelor aflate într-o stare de neechilibru spre starea finală.
Enunţul acestui principiu este următorul: "Un sistem termodinamic izolat
evoluează spre starea de echilibru pe care o atinge fără a o putea depăşi atâta
timp cât parametrii externi sunt menţinuţi constanţi."
Starea de echilibru termodinamic este determinată nu numai de valorile
parametrilor externi Ai ci şi de un parametru intern, care caracterizează
mişcarea termică a sistemului aflat în echilibru şi care trebuie să aibă aceeaşi
valoare în toate punctele sistemului. Acest parametru poartă numele de
temperatură şi reprezintă o măsură a intensităţii mişcării termice. Temperatura θ
a unui sistem în echilibru termodinamic este o funcţie de stare, iar ecuaţia:
θ = θ( ai , Ai )

(5.9)

reprezintă ecuaţia termică de stare.
Studiul gazelor ideale, caracterizate de parametrii p (presiune), V (volum)
şi T (temperatura), conduce la formularea unor legi care guvernează o serie de
transformări particulare.
a. Legea Boyle – Mariotte: într-un proces în care temperatura nu se
modifică în timp, produsul dintre presiune şi volum este constant. Această lege
mai poate fi exprimată matematic şi sub forma:
pV = f ( θ)

(5.10)
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unde f(θ) este o funcţie arbitrară şi monotonă de temperatură şi care este
folosită pentru definirea scărilor de temperatură. Două variante utilizate pentru
funcţia f sunt:
f ( θ) = aθ + b
f ( θ) = α exp(βθ)

(5.11)

unde a, b, α şi β sunt constante care depind de natura gazului.
b. Legea Gay – Lussac: într-un proces în care presiunea este constantă,
iar V1 şi V2 sunt volumele gazului corespunzătoare temperaturilor θ1 şi respectiv

θ2, raportul:
V1 − V2
V2

(5.12)

este constant pentru toate gazele şi este independent de cantitatea de gaz.
Folosind legea transformării la presiune constantă se poate defini o temperatură
absolută, o temperatură care să nu depindă de alegerea constantelor din
funcţia f de la (5.11). Luând în calcul o funcţie liniară, se poate scrie:
V1 − V2 pV1 − pV2
f ( θ1 ) − f ( θ 2 ) a ( θ1 − θ 2 )
=
=
=
V2
pV2
f (θ2 )
aθ 2 + b

(5.13)

Pentru ca expresia (5.13) să nu depindă de parametrii, este necesar ca b = 0.
Temperatura astfel definită poartă numele de temperatură absolută sau scara
Kelvin. In scara Kelvin, temperatura de solidificare a apei este T0 = 273.16 K, iar
temperatura de fierbere a apei T100 = 373.16 K. Ecuaţia de stare a gazelor
perfecte este în această situaţie:
pV = aT

(5.14)

Constanta a se determină considerând cazul în care se lucrează cu un
mol de gaz:
pV = RT

(5.15)

unde R este constanta gazelor perfecte şi are valoarea de 8.31 J/mol.K (1.988
cal/mol.K).

130

Biofizică – Elemente de termodinamică biologică
5.5. LEGEA CONSERVĂRII ENERGIEI. PRIMUL PRINCIPIU AL
TERMODINAMICII

Toate acţiunile pe care le poate efectua un sistem (deplasări mecanice,
producere de căldură, generare de curenţi electrici, etc.) ca şi toate
transformările pe care le poate suferi, reprezintă diferite forme ale variaţiei unui
parametru ce caracterizează fiecare stare a sistemului: energia sa internă U. La
scară atomo-moleculară, energia internă a unui sistem reprezintă suma
energiilor de mişcare a moleculelor, a energiilor de interacţiune dintre molecule,
precum şi a energiilor intramoleculare şi intraatomice ale tuturor atomilor şi
moleculelor ce constituie acel sistem. În cazul sistemelor izolate, care nu au nici
un fel de schimburi cu exteriorul, energia internă se conservă, diferitele tipuri de
energii atomo-moleculare transformându-se unul în altul.
Energia internă a sistemelor neizolate variază, la trecerea dintr-o stare în
alta, cu o cantitate dU egală cu suma algebrică a schimburilor de căldură dQ,
de lucru mecanic dLm, de energie electrică dLe, de energie chimică dLch, etc.:
dU = ± dQ ± dLm ± dLe ± dLch ± ...

(5.16)

Relaţia reprezintă o formulare generală a principiului I al termodinamicii, din
care derivă toate ecuaţiile ce descriu bilanţurile energetice ale diferitelor
sisteme, în particular ale organismelor. Convenţia uzuală este de a atribui
acestor mărimi semnul "+" atunci când sistemul considerat primeşte energie
(căldură sau lucru mecanic) din exterior şi semnul "-" atunci când sistemul
cedează energie. Lucrul mecanic efectuat de sistem va apărea deci cu semnul
"-".
Energia internă fiind un parametru intern va depinde de temperatură şi
de parametrii externi astfel încât se poate scrie:
U = U (T , Ai )

(5.17)

În condiţii de echilibru, toţi parametrii interni ai depind numai de parametrii
externi şi de temperatură şi deci se poate scrie:
a i = a i ( Ai , T ) = ai ( Ai ,U )

(5.18)

Organismele vii sunt sisteme a căror energie internă poate creşte sau
poate scădea în funcţie de diferite condiţii (vârstă, stare fiziologică, etc.). Pentru
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aplicarea corectă a principiului I al termodinamicii, în cazul organismelor trebuie
să se ţină seama de aspectul fundamental că acestea sunt sisteme deschise,
care primesc şi degajă în exterior energie, astfel încât problema conservării
energiei se pune numai pentru sistemul închis format din organismul studiat
împreună cu mediul înconjurător.
Înainte de a trece la unele aplicaţii şi implicaţii biologice concrete ale legii
generale a naturii, se impun următoarele remarci:
1. Atât căldura, cât şi diferitele forme de lucru mecanic sunt forme diferite
de variaţie ale aceluiaşi parametru de stare al sistemelor (energia internă) şi, de
aceea, se pot transforma reciproc unul în altul şi se exprimă ambele în unităţi
de energie;
2. Între căldură şi lucru mecanic nu este o echivalenţă calitativă,
deoarece la scară atomo-moleculară căldura exprimă variaţia energiilor
dezordonate, în timp ce lucrul mecanic exprimă variaţia unei energii ordonate în
sens macroscopic; de aceea, lucrul mecanic se poate transforma integral în
căldură prin frecări, în timp ce căldura nu se poate transforma decât parţial în
lucru mecanic.

5.6. METABOLISMUL ENERGETIC. BILANŢURILE ENERGETICE ALE
ORGANISMELOR

Termenul de metabolism este utilizat pentru desemnarea schimburilor
care au loc în organismele vii în cursul vieţii lor. Metabolismul energetic
reprezintă totalitatea câştigurilor şi pierderilor de energie care se produc între
corp şi mediul ambiant. În fiziologia animală, trebuie să luăm în considerare 4
feluri de energie: chimică, electrică, mecanică şi termică; principiile care
reglează corelaţiile lor sunt identice cu cele ale termodinamicii sistemelor fără
viaţă. Natura specială a mecanismelor prin care celulele îşi desfăşoară
metabolismul impune însă anumite limite transformărilor reciproce ale diferitelor
tipuri de energie, care în sistemele fizice pure pot să nu existe. Celulele animale
utilizează pentru activate energia dintr-o singură sursă, şi anume reacţiile
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chimice, în special acelea în care legăturile care unesc carbonul şi hidrogenul
sunt transformate în legături între carbon şi oxigen (CO2) sau hidrogen şi oxigen
(H2O). O parte din energia realizată poate fi de natură mecanică, electrică sau
chimică, adică de sinteză, iar o parte este întotdeauna sub formă de căldură.
Deoarece corpul nu este o maşină termică, celulele ne utilizând energia
termică, relaţia dintre cantitatea de energie eliberată şi cantitatea de căldură
produsă reprezintă o măsură a eficienţei sistemului. Valoarea medie a
randamentului energetic celular este de ordinul a 30%, putând să ajungă până
la 50%, existând însă şi situaţii în care este practic zero.
Sursa imediată de energie pentru orice reacţie celulară dată o constituie
compuşii "macroenergetici" sintetizaţi în prealabil şi depozitaţi în interiorul
celulei. Alte depozite pot exista în ţesutul adipos sau în ficat. Utilizând aceste
rezerve, animalul îşi epuizează resursele de energie pentru a asigura lucrul
mecanic şi căldura necesară. În cele din urmă energia trebuie înlocuită pentru
ca organismul să poată supravieţui şi acest lucru se face prin intermediul
surselor de energie aflate în hrană, sub forma legăturilor chimice carbonhidrogen, capabile de a fi scindate în condiţiile proprii activităţilor celulare. Nu
toate legăturile carbon – hidrogen existente în natură pot fi utilizate de
organism, cel mai simplu exemplu fiind acela al compuşilor petrolieri. În general,
compuşii organici utili organismelor sunt aceia care au configuraţii similare
moleculelor constituente ale celulei. Celulele sunt alcătuite din proteine, glucide
şi lipide, iar substanţele nutritive se limitează la aceleaşi grupe de compuşi.
Deşi corpul nu este o maşină termică şi nu arde substanţele nutritive la o
flacără, cantitatea de energie eliberată sub formă de căldură, în procesul arderii
în corp, este identică cu cantitatea de energie eliberată când materialul este
oxidat prin ardere. Etapele intermediare nu sunt importante în stabilirea
bilanţului energetic al unui proces termodinamic, luându-se în calcul doar
conţinutul de energie al reactanţilor şi produşilor de reacţie. Când produşii sunt
identici, cantitatea de energie cedată sub formă de căldură trebuie să fie
aceeaşi, indiferent de natura reacţiei. Acest punct de vedere este important în
determinarea

metabolismului

energetic,

deoarece

conţinutul

caloric

al

alimentelor poate fi determinat mai uşor şi mai exact în afara corpului.
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Procedeul este denumit calorimetrie, iar aparatul utilizat este bomba
calorimetrică a lui Bertholet. Determinarea este complicată şi dificilă, deşi
principiul este simplu. O cantitate cântărită dintr-o probă este aşezată pe o
sârmă de platină, într-o atmosferă de oxigen, în interiorul unei camere sau
"bombe" metalice. Camera este apoi închisă etanş şi suspendată într-o baie de
apă. Un curent electric care trece prin sârma de platină aprinde proba,
provocând o ardere completă cu formare de H2O, CO2 şi, în cazul proteinelor,
oxizi de azot, sulf şi fosfor. După ce s-a făcut corecţia pentru înmagazinarea de
căldură în diferiţii constituenţi ai calorimetrului, căldura de ardere poate fi
calculată pe baza greutăţii apei din baie şi a modificării temperaturii sale.
Aplicarea unor corecţii adecvate şi stabilirea caracteristicilor calorimetrului
constituie dificultăţile cele mai mari ale metodei. Rezultatele sunt în general mai
exacte decât este necesar pentru majoritatea scopurilor în biologie. Fiecare
compus are o căldură de ardere specifică, în funcţie de structura sa chimică. De
exemplu: pentru glucoză, această valoare este 3,74, pentru sucroză 3,94,
pentru glicogen 4,19 iar pentru amidon 4,18 kcal/g.
Prima lege a termodinamicii, care descrie constanţa cantităţii totale de
energie dintr-un sistem sugerează că între cele patru variabile ale
metabolismului energetic trebuie să existe o relaţie simplă, şi anume:
Ingerarea de alimente = pierdere de căldură + lucru mecanic +
+ depozitare de energie
unde depozitarea are un semn negativ când rezervele au fost utilizate. Dacă
ingestia de hrană depăşeşte pierderea de căldură şi lucrul mecanic, energia
suplimentară este depozitată în corp; energia se pierde din depozitele
energetice dacă ingestia de hrană este mai mică decât pierderea de căldură +
lucrul mecanic.
Una din metodele frecvent utilizate pentru studiul bilanţului energetic
constă în observarea subiectului de experienţă în stare de repaus şi pe
nemâncate. Ingestia de hrană şi lucrul mecanic pot să nu fie luate în
considerare, pierderea de căldură rămânând singura formă de consum
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energetic, iar depozitarea negativă de energie singura sursă. În aceste condiţii
se determină intensitatea metabolismului bazal (Fig.5.2).

Fig. 5.2 Calorimetru pentru determinarea metabolismului bazal al omului.
Căldura degajată este măsurată prin intermediul creşterii temperaturii apei
care circulă, iar consumul de oxigen este dat de volumul de oxigen care
trebuie introdus pentru menţinerea constantă a presiunii în incintă
Intensitatea metabolismului bazal (Mb) este un parametru echivalent cu
consumul motorului unei maşini când stă pe loc ("la ralenti") căci se măsoară
energia consumată pentru simpla funcţionare, fără efectuarea de lucru mecanic
în exterior. Determinându-se valorile Mb pentru animale aparţinând celor mai
diferite categorii taxonomice, s-a observat faptul, cu totul remarcabil, că între
intensitatea metabolismului bazal şi masa corporală (m) este întotdeauna o
relaţie de tipul:

lg M b = a lg m + b

(5.19)

Această corelaţie este ilustrată de datele reprezentate în Fig.5.3, în care panta
fiecărei drepte reprezintă tocmai parametrul a din ecuaţia precedentă.
După cum se poate vedea din figură, acest parametru are în toate
cazurile aceeaşi valoare, în jur de 0.7. Unicitatea relaţiei dintre metabolismul
bazal şi masa corpului pentru organisme de pe cele mai diferite trepte de
evoluţie, poate fi explicată pe baza condiţiei fizice evidente ca metabolismul să
furnizeze căldura degajată în exterior, astfel încât temperatura corpului să
rămână în limite acceptabile fiziologic.
Orice corp cu temperatura Ti, aflat într-un mediu cu o temperatură Te mai
mică, degajă în exterior căldură prin conducţie termică, prin curenţi de convecţie
şi prin radiaţie, adică prin emisie de unde electromagnetice din domeniul
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infraroşu. În cazul unor corpuri de pe care se evaporă apa, aşa cum sunt multe
dintre organismele animale, se mai degajă o cantitate de căldură proporţională
cu viteza de evaporare de pe unitatea de suprafaţă (ve).
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Fig.5.3 Corelaţia dublu logaritmică între masa organismelor
de diferite tipuri şi intensitatea metabolismului lor bazal

Transportul de căldură prin conducţie se face fără o mişcare de translaţie
a moleculelor; doar transmiterea din aproape în aproape a mişcărilor de vibraţie
ale moleculelor conduce la transferul de energie. Acest mod de transport al
căldurii este propriu corpurilor solide. Transferul căldurii depinde de mai mulţi
parametrii, cum ar fi: natura substanţei prin care se face transferul, suprafaţa
prin care se face transferul, distanţa dintre punctele între care se face
transferul. In funcţie de aceşti parametrii, ecuaţia de transfer a căldurii în regim
static se poate scrie astfel:

T −T
dQ
= −λ ⋅ S 2 1 = kcond ⋅ S (T1 − T2 )
dt
l

(5.20)

unde λ este conductivitatea termică a materialului prin care are loc difuzia, S
este suprafaţa prin care se face transferul termic, l este distanţa dintre punctele
între care se face transferul, aflate la temperaturile T1 şi T2. Semnul minus
indică faptul că în mod normal, transferul se face de la corpul cu temperatura
mai ridicată la cel cu temperatura mai scăzută, astfel încât în cazul bilanţului
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energetic al unui organism uman are loc o cedare de energie. Pentru a
simplifica expresia şi a unifica notaţiile cu cele ale celorlalte mecanisme de
transfer, s-a introdus constanta kcond care este dată de raportul dintre λ şi l.
Câteva valori ale conductivităţii termice pentru diferite materiale de
interes sunt date mai jos:
- cupru

λ = 380 W/m.K

- apă

λ = 0,6 W/m.K

- ţesuturi biologice irigate

λ = 0,4 W/m.K

- ţesuturi biologice neirigate

λ = 0,2 W/m.K

- grăsime

λ = 0,1 W/m.K

- polistiren

λ = 0,04 W/m.K

- aer

λ = 0,025 W/m.K

Se constată că aerul este un izolator excelent, iar grăsimea izolează de
patru ori mai bine termic decât un ţesut irigat, ceea ce explică necesitatea unui
strat adipos cât mai gros pentru animalele care trăiesc în zonele reci.
Transferul de căldură prin convecţie este datorat deplasării materiei, deci
căldura este „transportată” de la un punct la altul de către substanţa în mişcare.
Acest tip de transfer apare în fluide. Convecţia poate fi naturală, când se
datorează modificărilor de densitate a fluidului ca urmare a modificării
temperaturii (curenţii atmosferici, curenţii oceanici, încălzirea unei încăperi cu
ajutorul unei sobe sau calorifer), sau poate fi forţată, când deplasarea fluidului
se face datorită unei surse externe (ventilator, pompă, etc.).
Ecuaţia care descrie transferul termic în acest caz poate fi scrisă sub
forma:

dQ
= kconv ⋅ S (T1 − T2 )
dt

(5.21)

unde coeficientul kconv depinde de conductivitatea termică a fluidului şi poate fi
de până la 10 ori mai mare în cazul convecţiei forţate decât în cazul celei
naturale, iar S este suprafaţa prin care are loc transferul termic. In cazul
convecţiei naturale, valoarea coeficientului de convecţie pentru aer este de 5
W/m2.K, în timp ce pentru apă, acesta are valoarea de 100 W/m2.K, adică de 20
de ori mai mare. Acesta este motivul pentru care răcirea motoarelor cu
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combustie internă se face în general cu aer. La nivelul organismului, valorile de
mai sus indică faptul că fenomenul de convecţie este mai important la nivelul
sistemului circulator decât la nivelul sistemului respirator.
O altă formă de transfer de energie este radiaţia termică. Toate corpurile
au capacitatea de face schimb de energie cu exteriorul prin radiaţii
electromagnetice, din spectrul infraroşu. Energia transferată în acest mod este
în general redusă, dar depinde foarte mult de temperatură. Simţim căldura
emisă de un corp aflat la o temperatură ridicată fără a-l atinge, tocmai datorită
acestui fenomen.
Din punct de vedere cantitativ, emisia de energie radiantă este
caracterizată de legea Stephan – Boltzmann şi variaţia căldurii emisă prin
radiaţie este de forma:

dQ
= ε ⋅ S ⋅σ ⋅ T 4
dt

(5.22)

unde ε este un coeficient care caracterizează comportamentul radiativ al
corpului, fiind cuprins între 0 pentru corpurile neradiative şi 1 pentru cele perfect
radiative (corpul negru), S este suprafaţa radiantă, iar σ este constanta Stefan
– Boltzmann, σ = 5,68.10-8 W/m2.K4.
Ţinând cont că un corp se găseşte în mediul ambiant şi că pe de o parte
emite radiaţie, iar pe de altă parte primeşte căldură prin acelaşi mecanism din
exterior, bilanţul energetic se scrie astfel:

(

)

(

dQ dQemis dQabsorbit
=
−
= ε ⋅ S ⋅ σ ⋅ T14 − T24 = krad ⋅ S T14 − T24
dt
dt
dt

)

(5.23)

Ţinând seama de cele prezentate mai sus şi de faptul că organismul
cedează căldură şi pentru evaporarea apei de pe suprafaţa sa (transpiraţia),
căldura degajată în unitatea de timp va fi:

dQ
= (kcond + kconv ) S (Ti − Te ) + krad S (Ti 4 − Te4 ) + kevap Sve
dt

(5.24)

unde S reprezintă suprafaţa corpului, Ti este temperatura corpului, Te este
temperatura mediului ambiant, ve viteza de evaporare, iar cei patru parametrii
notaţi cu k reprezintă constantele de proporţionalitate corespunzătoare
respectiv conducţiei, convecţiei, radiaţiei şi evaporării.
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Pentru ca un organism animal să nu se supraîncălzească şi să se
degradeze, şi nici să nu se răcească sub limitele la care procesele biochimice
să nu mai fie posibile, trebuie ca intensitatea metabolismului său (M),
reprezentând căldura produsă prin oxidările metabolice în unitatea de timp, să
fie astfel încât să compenseze exact degajarea de căldură în exterior: M =
dQ/dt. Rezultă astfel că intensitatea metabolismului, şi în particular, a
metabolismului bazal (Mb) sunt proporţionale cu suprafaţa organismului.
Aceasta

înseamnă

că

intensitatea

metabolismului

bazal

este

practic

proporţională cu pătratul razei medii a organismului. Cum masa este
proporţională cu volumul organismului, deci cu cubul razei medii, rezultă că
între intensitatea metabolismului bazal şi masa organismului există o relaţie de
forma: Mb ~ m2/3. Prin logaritmare, relaţia dă dependenţa dublu logaritmică
dintre Mb şi m prezentată în Fig.5.3, existând şi o bună concordanţă între
pantele obţinute experimental şi valoarea propusă prin relaţia de mai sus, de
2/3. De fapt, dependenţele sunt mult mai complicate, numărul parametrilor care
influenţează metabolismul fiind foarte mare. De exemplu, speciile din zonele
reci trebuie să aibă un metabolism mai ridicat decât cele din zonele calde, iar
organismele care dispun de o hrană abundentă sau bogată energetic au un
metabolism mai ridicat decât cele care se hrănesc mai rar.

5.7. TERMOREGLAREA ORGANISMULUI UMAN

Aşa cum am văzut mai sus, metabolismul oferă organismului o cantitate
de energie care să compenseze pierderile şi care să asigure buna funcţionare a
acestuia. Un simplu bilanţ energetic nu poate însă explica modul în care
temperatura organismului rămâne aproape constantă în condiţii foarte diferite
de efort fizic sau de temperaturi exterioare şi de aceea trebuiesc luate în
considerare şi mecanismele proprii de termoreglare.
Schimburile de căldură ale organismului se fac la două niveluri:
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-

la nivel intern, între ţesuturile mai profunde şi cele apropiate de
suprafaţă, prin conducţie în interiorul ţesuturilor şi prin convecţie
datorită sângelui;

-

la nivel extern, între ţesuturile periferice şi mediul exterior, în principal
prin convecţie şi prin radiaţie.

Ca ordin de mărime, pierderea de căldură prin convecţie, în aer la 17°C
este de aproximativ 25 W, în timp ce pierderea de căldură prin radiaţie este de
ordinul a câteva zeci de waţi.
In lumea animală, există două tipuri de reglare a temperaturii:
-

speciile poikiloterme sunt acele specii la care temperatura internă a
organismului variază în funcţie de temperatura ambiantă;

-

speciile homeoterme sunt acele specii la care temperatura internă a
organismului

rămâne

constantă

într-un

anumit

domeniu

de

temperaturi ambiante.
Pentru a păstra temperatura aproape constantă, speciile homeoterme
necesită existenţa unui sistem de reglare biologică.
Din punct de vedere biologic, speciile homeoterme se găsesc pe o
treaptă superioară a evoluţiei. Existenţa unei temperaturi constante permite o
funcţionare enzimatică optimă. Din punct de vedere termic, iată care sunt
limitele de funcţionare ale organismului uman:
- 43,3 °C

- temperatura limită de desfăşurare a proceselor

biologice
- 41,1 °C

- convulsii

- 36 – 37 °C

- temperatura normală

- 31 °C

- pierderea cunoştinţei

- 21 – 28 °C

- risc de fibrilaţii cardiace mortale

- 18 °C

- oprirea completă a circulaţiei sanguine

La temperaturi ridicate, procesele biologice sunt limitate de distrugerea
prin descompunere a enzimelor. Din fericire, răcirea corpului nu are un efect
similar, procesele biologice fiind însă mult încetinite. Acest fenomen este folosit
în unele cazuri în chirurgia cardiacă, în scopul protejării inimii în perioada în
care aceasta nu este alimentată cu sânge.
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Homeotermia nu presupune existenţa unei temperaturi constante ci doar
variaţia acesteia în limita a câteva grade. Dacă temperatura normală a corpului
este de ordinul a 36 – 37 °C, în condiţii de efort fizic intens aceasta poate atinge
chiar 40 °C. De asemenea, temperatura mai poate fi modificată şi în urma
activităţilor hormonale (de exemplu în timpul ciclului menstrual).
Cel mai simplu model posibil privind termoreglarea ar fi acela al unui
sistem care capabil să producă o cantitate de energie prin mecanisme
metabolice:
⎛ dQ ⎞
=M
⎜
⎟
⎝ dt ⎠ primit

(5.25)

în timp ce pierderile de energie ar trebui să fie proporţionale cu diferenţa dintre
temperatura corpului şi cea ambiantă:

⎛ dQ ⎞
= − k ⋅ (Ti − Te )
⎜
⎟
⎝ dt ⎠cedat

(5.26)

unde k este o constantă care ţine cont de toate procesele de schimb de
căldură, făcându-se abstracţie de faptul că în cazul schimbului de căldură prin
radiaţie temperatura apare la puterea a patra.
Punând condiţia de echilibru energetic:

⎛ dQ ⎞
⎛ dQ ⎞
+⎜
=0
⎜
⎟
⎟
⎝ dt ⎠ primit ⎝ dt ⎠cedat

(5.27)

rezultă că temperatura internă a corpului ar trebui să fie dată de expresia:
Ti = Te +

M
k

(5.28)

Dacă luăm acum în calcul valorile cantităţilor de energie produse în
diferite cazuri:
-

75 W în somn

-

150 W la activităţi uşoare

-

300 W în timpul mersului

-

500 – 1200 W la practicarea sportului

şi considerăm că în timpul somnului, la o temperatură exterioară de 17 °C
temperatura pielii este de 20 °C, putem estima valoarea raportului M/k la
aproximativ 3. Considerând că valoarea coeficientului k nu se modifică decât
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într-o mică măsură în funcţie de activitatea organismului, şi că la practicarea
sportului valoarea lui M creşte de 10 ori, un calcul simplu ne conduce la o
valoare a temperaturii pielii având valoarea:

Ti = Te +

M
= 17 + 3 ⋅10 = 47D C !!!
k

(5.29)

rezultat care evident este greşit. Aceasta înseamnă că un model simplu ca cel
prezentat mai sus nu descrie corect termoreglarea organismului şi trebuie
elaborat un model mai complex.
Un model care descrie mai bine comportamentul termic al organismului
este format din două componente:
-

un nucleu central homeoterm, în care sunt concentrate funcţiile vitale
ale organismului care depind în mod decisiv de procesele enzimatice
şi unde temperatura este menţinută constantă, la 36,7 °C. Această
parte cuprinde cam 70% din întregul corp;

-

un înveliş exterior, care asigură un strat – tampon din punct de
vedere termic, între interiorul şi exteriorul organismului. Acest înveliş
este format din piele şi ţesuturile sub cutanate şi se comportă
poikiloterm,

temperatura

sa

exterioară

variind

în

funcţie

de

temperatura mediului ambiant.
Un astfel de model explică mai bine termoreglarea organismelor
homeoterme, dar rămâne un model simplificat. Un model mai exact ar trebui să
ţină cont şi de umiditatea atmosferică, deoarece pierderea de căldură prin
evaporarea transpiraţiei este unul din principalele mecanisme de transfer de
căldură de la organism către exterior. De exemplu, o atmosferă caldă şi umedă
favorizează procesul de transpiraţie, însă împiedică procesul de evaporare al
acesteia, ceea ce conduce la o un transfer de căldură către exterior mai redus
şi o la o stare de disconfort termic.
Adaptarea la temperaturi ridicate se face în primul rând prin creşterea
cantităţii de apă eliminate prin transpiraţie. Dacă în condiţii normale, cantitatea
de apă eliminată de organism prin transpiraţie sau respiraţie este de
aproximativ 0,6 l pe zi, în condiţii de efort şi de temperaturi exterioare ridicate
cantitatea de apă eliminată variază între 5 şi 10 l pe zi. Iată de ce, în condiţiile
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în care temperaturile sunt ridicate şi în lipsa unei hidratări corespunzătoare, nu
se mai poate realiza o bună termoreglare iar temperatura internă creşte, ceea
ce împiedică o funcţionare corectă a proceselor enzimatice şi dereglarea
funcţiilor vitale ale organismului.
In schimb, în cazul temperaturilor scăzute, mecanismul de termoreglare
este bazat pe creşterea grosimii învelişului exterior şi prin o creştere a cantităţii
de energie produsă de către corp. Îngroşarea învelişului exterior se face prin
blocarea circulaţiei periferice. In acest mod, sângele nu mai realizează un
transfer de căldură prin convecţie între interior şi periferie, micşorând pierderile
de căldură. Efectul negativ al acestui mecanism este expunerea extremităţilor la
degerături, în cazul în care temperaturile sunt foarte reduse. O reacţie având
acelaşi efect, de creştere a volumului stratului exterior de protecţie este şi cea
cunoscută sub numele de „pielea găinii”. Creşterea cantităţii de energie produsă
de organism se realizează în principal prin mişcare fizică, realizată conştient
(omul simte nevoia să se mişte, să facă exerciţii de încălzire) sau inconştient
(tremuratul).

5.8. APLICAŢIILE PRIMULUI PRINCIPIU LA TRANSFORMĂRILE
CVASISTATICE
5.8.1. Capacităţi calorice şi călduri latente

Într-o transformare cvasistatică, energia internă U şi parametrii de forţă Ai
sunt determinaţi în fiecare moment cu precizie şi sunt funcţii de parametrii de
poziţie şi de temperatură. Ecuaţiile corespunzătoare sunt ecuaţia calorică de
stare, U = f(T, ai) şi ecuaţiile termice de stare Ai = f(T, ai).
Pentru expresia matematică a principiului întâi al termodinamicii (5.16)
vom folosi în continuare expresia:
dU = δQ + δL = δQ +

∑ A da
i

i

(5.16')

Scrierea diferită a variaţiilor diferitelor mărimi din expresia de mai sus
este menită să facă diferenţa între proprietăţile matematice ale mărimilor
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respective. Astfel, mărimile a căror variaţie este notată cu "d" sunt acele mărimi
care din punct de vedere matematic reprezintă diferenţiale totale exacte, sau
altfel spus, valoarea matematică a variaţiei nu depinde de modul în care are loc
variaţia parametrilor (T, ai). Mărimile pentru care variaţia între două stări
depinde de modul în care variază parametrii (T, ai) sunt identificate prin notaţia
variaţiei cu "δ". Ţinându-se cont de faptul că energia internă este o diferenţială
totală exactă, se poate scrie:
⎛ ∂U ⎞
dU = ⎜
⎟ dT +
⎝ ∂T ⎠ ai

⎛ ∂U ⎞
⎟⎟
da
T ,a j i
i ⎠

(5.30)

⎡⎛ ∂U ⎞
⎤
⎟⎟
− Ai ⎥ dai
T
a
,
j
i ⎠
⎣
⎦

(5.31)

∑ ⎜⎜⎝ ∂a
i

şi atunci, ecuaţia (5.16') se rescrie astfel:
⎛ ∂U ⎞
δQ = ⎜
⎟ dT +
⎝ ∂T ⎠ ai

∑ ⎢⎜⎜⎝ ∂a
i

Pentru definirea capacităţilor calorice şi a căldurilor latente se consideră
următoarele cazuri particulare:
1. transformarea izotermă (temperatura constantă). În acest caz, ecuaţia
(5.31) devine:
δQ =

⎡⎛ ∂U ⎞
⎤
⎟⎟
− Ai ⎥ dai =
T ,a j
i ⎠
⎣
⎦

∑ ⎢⎜⎜⎝ ∂a
i

∑ λ da
i

i

(5.32)

i

Mărimile λi poartă numele de călduri latente şi reprezintă cantitatea de căldură
schimbată de sistem ca urmare a variaţiei unui parametru de poziţie, fără ca
sistemul să îşi modifice temperatura.
2. transformarea în care parametrii de poziţie sunt constanţi. În acest
caz, ecuaţia (5.31) devine:
⎛ ∂U ⎞
δQ = ⎜
⎟ dT = C ai dT
⎝ ∂T ⎠ ai

(5.33)

Mărimea Cai poartă numele de capacitate calorică la parametrul de poziţie ai
constant. O altă mărime care se defineşte în mod similar este căldura specifică,
exprimată prin:
c ai =

1
1 ⎛ ∂U ⎞
C ai = ⎜
⎟
m
m ⎝ ∂T ⎠ ai

(5.34)

Pentru a putea scrie şi alte capacităţi calorice, expresia principiului întâi
trebuie scrisă folosindu-se variaţiile parametrilor de forţă. Astfel, ţinând cont că:
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⎛
d ⎜⎜
⎝

⎞

∑ A a ⎟⎟ = ∑ a dA + ∑ A da
i i

i

i

⎠

i

i

i

(5.35)

i

i

relaţia (5.16') devine:
δQ = dU −

∑ A da
i

i

⎛
= dU − d ⎜⎜
⎝

⎞

⎛

⎞

∑ A a ⎟⎟ + ∑ a dA = d ⎜⎜U − ∑ a A ⎟⎟ + ∑ a dA = dH + ∑ a dA
i i

i

i

⎠

i

i

⎝

i

i

i

⎠

i

i

i

i

i

i

(5.36)
Mărimea:
H =U −

∑a A
i

(5.37)

i

i

poartă numele de entalpie şi este o diferenţială totală exactă:
⎛ ∂H
dH = ⎜
⎝ ∂T

⎞
⎟ dT +
⎠ Ai

⎛ ∂H ⎞

∑ ⎜⎜⎝ ∂A ⎟⎟⎠ T , A
i

i

d Ai

(5.38)

j

Se pot defini astfel noi parametrii şi anume:
- capacitatea calorică la parametrii de forţă constanţi sau căldura
specifică la parametrii de forţă constanţi:
⎛ ∂H
C Ai = ⎜
⎝ ∂T

⎞
⎟
⎠ Ai

; cai =

1 ⎛ ∂H
⎜
m ⎝ ∂T

⎞
⎟
⎠ Ai

(5.39)

- căldura latentă obţinută ca urmare a variaţiei unui parametru de forţă:
⎛ ∂H ⎞
Λi = ⎜
+ ai
⎟
⎝ ∂T ⎠ T , a j

(5.40)

Exemple
Fluidul ideal
Un fluid ideal poate fi caracterizat de volum (V) ca parametru de poziţie,
drept parametru de forţă alegându-se presiunea, A = - p, semnul minus fiind
folosit pentru a putea respecta convenţia de semne pentru lucru mecanic (vezi
secţiunea 5.2). În această situaţie, relaţiile prezentate anterior se scriu sub
forma:
⎡⎛ ∂U ⎞
⎤
⎛ ∂U ⎞
δQ = ⎜
⎟ dT + ⎢⎜
⎟ + p ⎥ dV
V
T
∂
T
∂
V
⎝
⎠
⎠
⎣⎝
⎦

(5.41)

de unde pentru coeficienţii termodinamici se obţin expresiile:
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⎛ ∂U ⎞
CV = ⎜
⎟
⎝ ∂T ⎠V

(5.42)

pentru capacitatea calorică la volum constant şi respectiv:
⎡⎛ ∂U ⎞
⎤
λ = ⎢⎜
⎟ + p⎥
T
∂
V
⎠
⎣⎝
⎦

(5.43)

pentru căldura latentă datorată variaţiei volumului la temperatură constantă.
Atunci când se folosesc drept parametrii independenţi temperatura şi
presiunea, relaţiile de mai sus devin:
⎡⎛ ∂H
⎛ ∂H ⎞
δQ = ⎜
⎟ dT + ⎢⎜⎜
⎝ ∂T ⎠ p
⎣⎝ ∂p
⎛ ∂H
Cp = ⎜
⎝ ∂T
⎡⎛ ∂H
Λ = ⎢⎜⎜
⎣⎝ ∂p

⎤
⎞
⎟⎟ − V ⎥ dp
⎠T
⎦

(5.44)

⎞
⎟
⎠p

(5.45)

⎤
⎞
⎟⎟ − V ⎥
⎠T
⎦

(5.46)

unde Cp reprezintă capacitatea calorică la presiune constantă, iar Λ, căldura
latentă datorată variaţiei presiunii la temperatură constantă.
Gazul ideal
Gazul ideal este un caz particular al fluidului ideal, caracterizat de faptul
că energia internă depinde doar de temperatură. Pentru gazul ideal, relaţiile
(5.41) şi (5.44) se scriu sub forma:
δQ = CV dT + pdV

(5.47)

δQ = C p dT − Vdp

(5.48)

⎛ ∂V ⎞
⎛ ∂Q ⎞
⎟
⎟ = CV + p⎜
⎜
p
T
∂
⎝ ∂T ⎠ p
⎠
⎝

(5.49)

Din (5.47) rezultă:

Conform relaţiei (5.36), când parametrii de forţă (p) sunt constanţi:
δQ = dH

(5.50)

⎛ ∂H ⎞
⎛ ∂Q ⎞
⎟
⎟ =⎜
⎜
⎝ ∂T ⎠ p ⎝ ∂T ⎠ p

(5.51)

şi implicit:

Dacă se ţine cont şi de ecuaţia de stare (5.15) pentru un mol de gaz:
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⎛ ∂V
⎜
⎝ ∂T

∂ ⎛ RT ⎞
R
⎞
⎜⎜
⎟⎟ =
⎟ =
p
p
∂
T
p
p
⎠
⎝
⎠

(5.52)

relaţia (5.49) se scrie sub forma:
C p = CV + R

(5.53)

relaţie cunoscută sub numele de relaţia Robert - Mayer.

5.8.2. Procese cvasistatice fundamentale
Se numeşte proces fundamental procesul termodinamic în care un
parametru îşi păstrează valoarea constantă. Menţinându-ne în cazul particular
al unui fluid ideal, procesele fundamentale posibile sunt: procesul politrop, când
capacitatea calorică este constantă, procesul izobar, când presiunea este
constantă, procesul izocor, desfăşurat la volum constant şi procesul izoterm,
întâlnit atunci când temperatura este constantă.
a. Procesul politrop. Definind în general capacitatea calorică drept variaţie
a căldurii schimbate de un sistem cu exteriorul la variaţia temperaturii cu un
grad, conform relaţiei (5.41), aceasta se poate scrie ca:
⎤ dV
⎡⎛ ∂U ⎞
⎛ ∂U ⎞
C =⎜
⎟ + p⎥
⎟ + ⎢⎜
⎝ ∂T ⎠V ⎣⎝ ∂V ⎠ T
⎦ dT

(5.54)

Scriind relaţia (5.54) în cazul în care presiunea este constantă, ţinând cont şi de
(5.42):
⎡⎛ ∂U ⎞
⎤⎛ dV ⎞
C p = CV + ⎢⎜
⎟
⎟ + p ⎥⎜
⎣⎝ ∂V ⎠ T
⎦⎝ dT ⎠ p

(5.55)

şi revenind în (5.54):
C = CV +

C p − CV dV
⎛ ∂V ⎞ dT
⎟
⎜
⎝ ∂T ⎠ p

(5.56)

relaţie care mai poate fi scrisă sub forma:
⎛ C p − CV
dT + ⎜⎜
⎝ CV − C

⎞⎛ ∂T
⎟⎟⎜
⎠⎝ ∂V

⎞
⎟ dV = 0
⎠p

(5.57)

Înlocuind acum expresia diferenţialei temperaturii:
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⎛ ∂T ⎞
⎞
⎟⎟ dp
⎟ dV + ⎜⎜
p
⎠
⎝ ∂p ⎠V

⎛ ∂T
dT = ⎜
⎝ ∂V

(5.58)

ecuaţia (5.57) devine:
C p − C ⎛ ∂T ⎞
⎛ ∂T ⎞
⎜⎜
⎟⎟ dp +
⎟ dV = 0
⎜
CV − C ⎝ ∂V ⎠ p
⎝ ∂p ⎠V

(5.59)

Sub această formă, ecuaţia (5.59) poartă numele de ecuaţia transformării
politrope, iar expresia:
n=

Cp − C

(5.60)

CV − C

reprezintă indicele politropic.
În cazul particular al gazului ideal:
⎛ ∂T ⎞
V
⎜⎜
⎟⎟ =
V
p
R
∂
⎝
⎠

⎛ ∂T
; ⎜
⎝ ∂V

p
⎞
⎟ =
p
R
⎠

(5.61)

şi ecuaţia transformării politrope devine:
Vdp + npdV = 0

(5.62)

pV n = const

(5.63)

ecuaţie care are soluţia:

Un caz particular al transformării politrope este transformarea în care
capacitatea calorică este zero şi deci căldura schimbată cu exteriorul este nulă,
cunoscută sub numele de transformare adiabatică. În acest caz, indicele
politropic n = Cp/CV = γ poartă numele de exponent adiabatic, iar ecuaţia (5.63)
devine:
pV γ = const

(5.64)

Lucrul mecanic în această transformare poate fi calculat în două moduri,
ţinând cont că δQ = 0 şi folosind relaţia de definiţie a lucrului mecanic:
2

∫

T2

∫

L12 = dU = CV dT = CV (T2 − T1 )
1

RT1 ⎡⎛ V1
⎢⎜
L12 pdV =
γ − 1 ⎢⎜⎝ V2
V1
⎣
V2

∫
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T1

⎞
⎟⎟
⎠

γ −1

1
⎤
⎤ RT ⎡⎛ p ⎞1− γ
1 ⎢
2
⎜⎜ ⎟⎟ − 1⎥
− 1⎥ =
⎥
⎥⎦ γ − 1 ⎢⎝ p1 ⎠
⎢⎣
⎥⎦

(5.66)

Biofizică – Elemente de termodinamică biologică
b. Procesul izoterm. Este de fapt un caz particular al procesului politrop,
pentru C = ∞ şi n = 1, ecuaţia procesului fiind dată tocmai de legea Boyle –
Mariotte, pV = const. Într-un astfel de proces energia internă a sistemului nu
variază (temperatura este constantă), iar căldura schimbată cu exteriorul este
aceeaşi cu lucrul mecanic:

Q12 = L12 =

V2

∫

V2

V
dV
= RT ln 2
V
V1
V1

pdV = RT ∫

V1

(5.67)

c. Procesul izobar. Este procesul politrop în care C = Cp şi n = 0, iar
valorile schimburilor de energie cu exteriorul:

Q12 = H 2 − H 1 = C p (T2 − T1 ) ; L12 = p(V2 − V1 )

(5.68)

p
p=ct
T=ct
V=ct

δQ=0

V

Fig.5.4
d. Procesul izocor. Este procesul politrop în care C = CV şi n = ∞, lucrul
mecanic este nul (volumul este constant), iar căldura schimbată cu exteriorul:

Q12 = U 2 − U 1 = CV (T2 − T1 )

(5.69)

5.9. PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII. ENERGIA LIBERĂ ŞI
ENTROPIA

Una din preocupările importante ale omenirii din toate timpurile a fost
aceea de a obţine energie mecanică ieftină şi cu un efort minim. Astfel, au fost
căutate maşini capabile să producă lucru mecanic fără a consuma o altă formă
de energie. Existenţa unui asemenea dispozitiv, cunoscut sub numele de
"perpetuum mobile de speţa I" este însă infirmată de către primul principiu al
termodinamicii. Plecându-se de la observaţia că lucrul mecanic poate fi integral
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transformat în căldură, s-a încercat punerea în evidenţă a fenomenului invers,
adică a realizării unei maşini care să transforme integral căldura în lucru
mecanic, maşină care ar purta numele de "perpetuum mobile de speţa II".
Principiul al doilea al termodinamicii este însă acela care infirmă şi existenţa
unui asemenea dispozitiv. O primă formă a acestui principiu a fost dată la
începutul secolului al XIX-lea de către Carnot, sub forma a două teoreme:
- teorema I: randamentul unei maşini termice depinde numai de
temperaturile izvorului cald şi izvorului rece şi nu depinde de natura maşinii.
- teorema II: randamentul unei maşini termice care funcţionează ireversibil
este întotdeauna mai mic decât randamentul unei maşini termice care
funcţionează reversibil între aceleaşi limite de temperatură.
Prin izvor de căldură se înţelege în general un termostat, un sistem fizic
capabil să absoarbă sau să cedeze orice cantitate de căldură fără a-şi modifica
temperatura.
Enunţurile cele mai cunoscute ale acestui principiu au fost date mai
târziu de către Clausius: "este imposibilă o transformare care să aibă drept
rezultat trecerea de la sine a căldurii de la un corp cu temperatura dată la un
corp cu temperatura mai ridicată" şi Kelvin: "este imposibilă realizarea unei
transformări care să aibă drept rezultat producerea de lucru mecanic folosind o
singură sursă de căldură". Cele două enunţuri sunt echivalente din punct de
vedere fizic şi postulează faptul că pentru a se produce lucru mecanic, sunt
necesare cel puţin două izvoare de căldură, unul care să cedeze şi altul care să
primească căldură.
Forma cea mai generală a principiului a fost dată în 1909 de către
Carathéodory sub forma: "În vecinătatea unei stări de echilibru a unui sistem
termodinamic termic omogen există stări care nu pot fi atinse prin procese
adiabatice reversibile".
Principiul I nu realizează o descriere completă a proceselor naturale. El
spune doar că suma energiilor rămâne constantă în toate transformările. Pentru
un acelaşi bilanţ energetic, procesele se pot desfăşura conform principiului I în
două sensuri. În natură însă, toate procesele au un sens unic de desfăşurare
(sunt procese ireversibile). Teoria cinetico – moleculară a lui Boltzmann dă o
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idee mai profundă despre desfăşurarea proceselor ireversibile. Să considerăm
exemplul a două sisteme aflate la temperaturi diferite şi aduse în contact.
Sistemul cu temperatura mai ridicată este caracterizat de o energie cinetică mai
mare a moleculelor constituente. Prin ciocniri succesive, particulele sistemului
mai cald cedează energie componentelor celuilalt sistem, ajungându-se la o
egalizare a energiilor cinetice, şi deci la aceeaşi temperatură. Este evident că
procesul nu se poate desfăşura în mod natural şi în sens invers. Pentru
înţelegerea fenomenelor naturii, Boltzmann a introdus metode matematice
având la bază calculul statistic şi probabilistic.
In calculul probabilităţilor, în general, prin probabilitate se înţelege raportul
dintre numărul cazurilor în care un fenomen are rezultatul studiat şi numărul
total de cazuri posibil. Se introduce o nouă mărime, care poartă numele de
entropie şi care este definită de relaţia:

S = k ln p

(5.70)

unde k reprezintă constanta lui Boltzmann, iar p este probabilitatea
termodinamică dată de numărul de stări microscopice echivalente cu o stare
macroscopică dată. În natură, sistemele evoluează către stările cu o
probabilitate maximă de realizare şi deci principiul al doilea mai poate fi enunţat
şi sub forma: într-un sistem închis, procesele naturale se desfăşoară astfel încât
entropia creşte.
Principiul al doilea al termodinamicii arată că numai o parte din energia
internă a unui sistem este "liberă" pentru a fi convertită în forme utile de lucru
mecanic, o altă parte fiind "legată" în sistem ca energie a agitaţiei termice a
moleculelor. Această energie legată se prezintă ca produsul dintre temperatura
absolută şi entropie şi atunci energia disponibilă pentru a fi transformată în lucru
mecanic poartă numele de energie liberă şi este:
F =U −T ⋅S

(5.71)

În condiţii izobare, energia convertibilă în lucru mecanic se exprimă ca
entalpie liberă (denumită şi energie liberă Gibbs):
G = H −T ⋅S

(5.72)

Spre deosebire de energie, entropia nu se conservă, ci, prin orice proces
care are loc într-un sistem izolat, ea creşte: dS > 0, rămânând constantă la
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valoarea maximă, atinsă atunci când sistemul a ajuns în starea de echilibru. La
nivel molecular, creştere entropiei exprimă dezorganizarea progresivă a
sistemelor izolate, odată cu scăderea energiei lor libere care devine minimă în
starea de echilibru. Trebuie reţinut faptul că, un sistem ajuns în starea de
echilibru nu mai poate efectua lucru mecanic, efectuarea oricărei acţiuni
realizându-se numai de către sistemele care evoluează către starea de
echilibru.
Variaţia entropiei unui sistem neizolat este rezultanta a doi termeni: o
creştere a entropiei datorată proceselor ireversibile ce au loc în interiorul
sistemului şi un flux de entropie legat de schimburile de căldură cu exteriorul,
care poate fi pozitiv sau negativ. Primirea unei cantităţi de căldură din exterior
determină intensificarea agitaţiei termice din sistem, deci accentuarea dezordinii
moleculelor sale, ceea ce se exprimă prin creşterea entropiei. În mod analog,
un sistem care cedează căldură îşi micşorează entropia. Datorită existenţei
celor doi termeni, variaţia totală a entropiei unui sistem neizolat poate fi atât
pozitivă cât şi negativă, spre deosebire de sistemele izolate, la care entropia
creşte întotdeauna.

5.9.1. Aplicarea principiului al II - lea al termodinamicii la nivelul organismului

Imediat după ce R. Clausius a formulat în 1864 principiul al II – lea al
termodinamicii ca "legea creşterii entropiei", a fost remarcată comportarea
diametral opusă atât a fiecărui organism viu în parte, cât şi a biosferei în
ansamblu, căci sensul de evoluţie al acestora este către creşterea complexităţii
structurale, a diversificării funcţiilor, deci către stări tot mai ordonate, cu entropie
mai scăzută. Această observaţie a generat discuţii lungi, dar din păcate fără nici
un fundament, despre o ipotetică neîncadrare a materiei vii în legile generale
ale fizicii. Pe baza celor de mai sus, este însă clar însă că o creştere a entropiei
este obligatorie numai în cazul sistemelor izolate.
Organismul adult menţine un nivel constant al entropiei, adică el se află
într-o stare staţionară. Prin starea staţionară înţelegem o stare stabilă, diferită
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de cea de echilibru termodinamic, care se menţine un anumit interval de timp,
atât timp cât sistemul este traversat de un flux de energie liberă.
Producerea de entropie în organism prin desfăşurarea proceselor chimice
este compensată prin eliminarea de entropie în mediu atât prin schimb de
căldură cât şi prin schimb de substanţe. Astfel, metabolismul are pe lângă
schimbările de substanţă şi energie şi rolul de eliminare a entropiei care se
produce în organism în mod continuu.

dS1>0

Proces cuplat
disipativ
entropic
natural

dS2<0
Proces cuplat
energizant
anti-entropic
antrenat

Fig.5.5 Cuplajul între un flux disipativ şi
unul structurant (antientropic)

Simpla degajare de căldură în exterior face ca un sistem deschis aşa cum
sunt cele biologice, să elimine entropie în mediu: dSe = dQ/T < 0, prin aceasta
accentuând dezorganizarea moleculară a mediului şi crescând gradul de
ordonare a propriilor săi componenţi. Căldura pe care orice organism, atât
animal cât şi vegetal, o degajă în mediu reprezintă deşeul energetic al
funcţionării sale. In acelaşi timp, organismele chemo-organo-trofe elimină în
exterior şi deşeurile materiale ale metabolismului, adică micromoleculele
rezultate în procesele catabolice (de exemplu CO2). Faptul că aceste organisme
preiau din afară molecule organice mari, deci substanţe cu entropie scăzută şi
elimină substanţe micromoleculare, cu entropie mai ridicată, echivalează cu o
degajare de entropie sau o preluare din mediu de entropie negativă –
negantropie.
Alături de eliminarea în mediu de entropie, pentru înţelegerea în termeni
termodinamici a proceselor din materia vie, este important de observat că în
interiorul unui sistem pot exista procese prin care entropia să scadă (dSi(1) < 0),
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dacă în acelaşi domeniu spaţial se desfăşoară şi procese disipative,
generatoare de entropie (dSi(2) < 0), aşa încât, în virtutea principiului al II-lea al
termodinamicii:

dSi(1) + dSi( 2 ) > 0
Deoarece procesele organizatoare, antientropice, se pot desfăşura numai
pe seama celor disipative, entropice, ansamblul lor constituie procese cuplate.
O reprezentare simbolică sugestivă a proceselor cuplate este de evidenţiată în
Fig.5.5, în care un angrenaj este pus în mişcare de procesul disipativ (săgeata
descendentă), care deci este cuplat (sau antrenat) şi el produce procesul
antientropic (săgeata ascendentă),
Existenţa proceselor cuplate permite desfăşurarea proceselor biologice în
sens antientropic.

Calculul fluxului de entropie şi producerii de entropie pentru om în condiţii
bazale, se poate face pornind de la măsurători calorimetrice.
Influxul de entropie în condiţii bazale constă din două componente: SIRabs
asociată cu absorbţia radiaţiei infraroşii emisă de pereţii calorimetrului şi SO2cons
asociată cu oxigenul respirat. Astfel:

4
S IRabs = s ⋅ k ⋅ Tc3 = 3.16 J / sK
3

(5.73)

unde s este suprafaţa corpului (1,54 m2), k este constanta lui Boltzmann şi Tc
este temperatura calorimetrului;
SO 2 cons = O2 consumat × S s tan dard O 2 = 1.8 ⋅ 10 −4 mol / s ⋅ 205 J / K ⋅ mol = 0.04 J / sK

(5.74)

Efluxul de entropie în aceleaşi condiţii bazale se produce prin
următoarele fenomene: emisie de radiaţii infraroşii, convecţie, evaporare,
eliminare de CO2 şi eliminare de H2O.
Pentru a calcula SIRemis se utilizează relaţia (5.73) în care se consideră
temperatura pielii (33 ºC + 273 K). Astfel SIremis = 3.34 J/sK.
Entropia asociată convecţiei se calculează raportând energia pierdută
prin convecţie la temperatura pielii:

S conv =
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= 0.042 J / sK
306 K

(5.75)
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Entropia asociată cu evaporarea se obţine raportând energia pierdută
prin evaporare la temperatura corpului (37 ºC + 273 K):

S conv =

24 J / s
= 0.08 J / sK
310 K

(5.76)

Entropia asociată cu eliminarea de CO2 şi H20 este:

SCO 2 = 1.46 ⋅ 10 −4 mol / s ⋅ 213.6 J / K ⋅ mol = 0.0312 J / sK

(5.77)

S H 2O = 5.4 ⋅ 10 −4 mol / s ⋅ 188.7 J / K ⋅ mol = 0.1 J / sK

(5.78)

Făcând diferenţa între efluxul şi influxul de entropie se obţine producţia
de entropie care este pozitivă:

S prod = S ef − Sin = 3.6 − 3.2 = 0.4 J / sK

(5.79)

Se observă că fluxul de entropie asociat cu schimbul de energie calorică
este mult mai mare decât cel asociat cu schimbul de O2, CO2 şi H2O.

5.9.2. Captarea energiei libere a luminii solare

Radiaţia solară reprezintă în mod efectiv unica sursă primară de energie
liberă pentru întreaga biosferă, deoarece organismele autotrofe chimio –
sintetice care conţin energia metabolică prin oxidarea unor substanţe minerale,
fără să utilizeze energia solară, au o pondere absolut neglijabilă în ansamblul
biosferei, fiind numai câteva genuri de bacterii.
Fluxul de energie radiantă incident pe atmosfera terestră este de

1.34x1024 cal/an, din care numai aproximativ 4 % este absorbit de pigmenţii
fotosintetici ai plantelor. Din această energie, numai aproximativ 1 % este
stocată în biomasă vegetală şi deci la nivelul planetei, numai aproximativ 0.04

% din energia solară incidentă este stocată sub formă de produşi de
fotosinteză. Acest procent foarte mic de utilizare a energiei solare de către
biosferă este rezultatul acţiunii mai multor factori. Deşi randamentul maxim al
procesului de fotosinteză se situează în jurul valorii de 37 %, valoarea practică
este influenţată de faptul că marea majoritate a radiaţiilor incidente pe suprafaţa
solului este într-un domeniu spectral care nu este utilizabil în fotosinteză
(infraroşu), o bună parte din suprafaţa solului nu este acoperită de vegetaţie, iar
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succesiunea anotimpurile face ca procesul să fie posibil în multe zone doar o
parte din an.
Deşi numai o parte din componentele biocenozei terestre poate
transforma energia solară în energie chimică, aceasta se distribuie întregii
biosfere ca urmare a numeroaselor interacţiuni ale componentelor sistemului, în
special prin procesul de hrănire, în care energia chimică din biomasa unui
sistem este transferată altui sistem.

5.9.3. Energia stocată în alimente

Energia chimică din alimente este mobilizată prin reacţii metabolice
oxidative, ceea ce permite ca valoarea energetică a alimentelor să fie
determinată prin măsurători calorimetrice care dau variaţia de entalpie.
Entalpia, rezultă din combustia unei biomase oarecare, depinde de compoziţia
acestea, adică de proporţiile de proteine, lipide şi glucide existente în acea
biomasă. Notând cu fprot, flip şi fgl fracţiunile corespunzătoare din aceste
substanţe existente în unitatea de masă şi cu Hprot, Hlip şi Hgl variaţiile de
entalpie la combustia unităţii de masă din respectivele substanţe, se poate
scrie:

H = H prot f prot + H lip f lip + H gl f gl

(5.80)

Dacă ne referim la biomasa uscată, compusă numai din proteine, lipide
şi glucide, atunci în mod evident:

f prot + f lip + f gl = 1

(5.81)

deci putem elimina din formula entropiei fgl:

H = H prot f prot + H lip f lip + H gl (1 − f prot − f lip )

(5.82)

Mediindu-se valorile obţinute pentru proteine, lipide şi glucide provenite
din tipuri foarte diferite de biomasă, atât vegetală cât şi animală, se poate
admite în mod aproximativ că valorile entalpiilor corespunzătoare sunt:

H prot = 5.5 kcal / g ; H lip = 9.3 kcal / g ; H gl = 4.1 kcal / g
astfel încât:
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H = 5.5 f prot + 9.3 f lip + 4.1(1 − f prot − f lip )
Energia rezultată în organismul prădător, din utilizarea biomasei prăzii,
serveşte în mare măsură pentru întreţinere şi reînnoirea organismului
(metabolismul bazal), ca şi pentru diferitele sale activităţi (locomoţie, etc.), astfel
încât numai o mică parte este restocată în biomasă. Procesul se repetă în cazul
prădătorilor secundari, astfel încât, pe măsură ce avansăm de-a lungul lanţului
trofic, energia stocată scade continuu. Eficienţa ecologică definită ca raportul
dintre energia furnizată ca biomasă de către un nivel trofic următorului şi
energia biomasei consumată de el din nivelul trofic precedent, s-a dovedit a fi în
toate cazurile în jur de 10 %. Reducerea de 10 ori a energiei disponibile ca
hrană, la trecerea de la un nivel trofic la următorul, face ca cel mai adesea
lanţurile trofice să cuprindă maximum 4 nivele, un lanţ cu 5 nivele apărând
foarte rar, iar lanţuri mai lungi neexistând.

5.9.4. Ireversibilitatea proceselor biologice

Termodinamica clasică se ocupă cu relaţiile existente între parametrii
unui sistem atunci când acesta se găseşte în stare de echilibru termodinamic,
deci atunci când nu se desfăşoară nici un fel de proces sau atunci când
sistemul trece printr-o succesiune continuă de stări de echilibru, suferind o
transformare reversibilă. Dar procesele reversibile reprezintă doar o noţiune
ideală, o abstractizare ce nu îşi poate găsi decât corespondenţe aproximative în
natură. În particular, toate sistemele biologice sunt "deschise", având loc
permanente schimburi de substanţe şi energie cu exteriorul, iar aceste fluxuri
sunt în mod esenţial procese ireversibile. Însăşi evoluţia unidirecţională, de la
naştere către moarte, a oricărui organism face lipsit de sens să se considere în
biologie procese reversibile. Datorită acestui fapt, aplicarea efectivă în biologie
a termodinamicii a fost posibilă numai după apariţia în ultimele decenii a
termodinamicii proceselor ireversibile, dezvoltată în mare parte prin rezolvarea
problemelor de natură biofizică.
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Pentru sistemele în care au loc procesele reversibile, variaţia entropiei
este determinată numai de schimbul de căldură cu exteriorul. În cazul unui
astfel de proces reversibil elementar (infinitezimal), ea este:

⎛ dQ ⎞
dS = ⎜
⎟
⎝ T ⎠ rev

(5.83)

Dacă ne referim la procesele ireversibile (reale), variaţia entropiei
sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de
căldură:

⎛ dQ ⎞
dS > ⎜
⎟
⎝ T ⎠ irev

(5.84)

Putem defini astfel o cantitate de căldură dQ' ce a rezultat în sistem prin
degradarea energiei libere (datorită faptului că au loc procesele ireversibile),
care este întotdeauna pozitivă şi se adaugă la căldura schimbată cu exteriorul:

dQ '
⎛ dQ ⎞
dS = ⎜
+
; dQ ' > 0
⎟
⎝ T ⎠ irev T

(5.85)

Variaţia infinitezimală dS a entropiei unui sistem în care au loc procese
ireversibile constă deci din schimbul de entropie cu exteriorul dSe datorită
schimburilor de căldură (dQirev) şi din producerea de entropie în sistem dSi
datorită ireversibilităţii proceselor care au loc în el (dQ'):

dS = dS e + dS i ; dS i > 0

(5.86)

Intensitatea producerii de entropie în unitatea de timp exprimă viteza de
scădere a energiei libere a sistemului, în urma degradării ei de către procesele
ireversibile. Această intensitate se notează cu Φ şi se numeşte funcţia de

disipare a lui Rayleigh. Conform definiţiei date mai sus, în condiţii izoterm –
izobare:

Φ=−

dGi
dS
d
= − ( H − T ⋅ S )i = T i
dt
dt
dt

(5.87)

adică intensitatea disipării de energie liberă este produsul dintre temperatură şi
viteza de creştere a entropiei sistemului.
În sistemele fizice, orice proces constă din trecerea fie a unei cantităţi de
substanţă, fie de căldură, fie de electricitate, de la o regiune la alta a unui
sistem, deci constă din fluxurile de componenţi: J1, J2, . . , de căldură Jq, de
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electricitate Je, aceste fluxuri reprezentând variaţia în unitatea de timp respectiv
a cantităţilor de substanţă, a cantităţii de căldură şi de electricitate din unitatea
de volum a sistemului considerat. Fluxurile sunt determinate de existenţa unor
gradienţi (diferenţe) de concentraţii, de temperatură şi de potenţial electric între
diferitele regiuni ale sistemului. Aceşti gradienţi, sunt cauza fluxurilor şi sunt
desemnaţi drept "forţe" în sens termodinamic generalizat şi se notează cu X1,

X2, . . , Xq, Xe.
Un alt gen de procese ireversibile este constituit de reacţiile chimice,
pentru care fluxul este reprezentat chiar de viteza reacţiei chimice, iar forţa care
îl determină este afinitatea reacţiei. Ne-am referit la aceste mărimi, deoarece se
demonstrează că intensitatea disipării de energie liberă în sistem este suma
produselor dintre fluxurile şi forţele conjugate corespunzătoare tuturor
proceselor:

Φ = J 1 X 1 + J 2 X 2 + ... + J n X n

(5.88)

Importanţa deosebită a funcţiei de disipare constă în aceea că ea
permite precizarea modului în care evoluează în timp sistemele, iar o astfel de
analiză este foarte semnificativă pentru biologie.
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