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szerint a földi élet tovább fejlõdött a baktériumok szintjénél, ezeknek a robbanásoknak
köszönhetõ.

A nóvák, a szupernóvákhoz hasonlóan, ugyancsak kataklizmikus (eruptív) változócsilla-
gok. Ezeket a változókat már az ókorban is megfigyelték, de az csak a XX. századra bizo-
nyosodott be, hogy itt semmi esetre sem beszélhetünk új csillagról, hanem egy, már koráb-
ban is meglévõ csillag kitörésérõl van szó. A kitörés amplitúdója olyan nagy, hogy régebben
gyakorlatilag lehetetlen volt a kitörés elõtti csillag, a prenóva kimutatása.

A nóvákat is használják távolságindikátorként. Az M31-ben pl. évente kb. harminc
nóvakitörés várható, ezért az extragalaktikus távolságskála meghatározásában a nóváknak
fontos szerep jut.

A kitörés alkalmával ledobott gázburok tágulásából is meg lehet határozni a nóva távol-
ságát (gömbszimmetrikus tágulást feltételezve, ami sokszor csak durva közelítés).

A változócsillagoknak nagyon fontos, mondhatni életbevágó szerepük van az emberi
életben. Még nagyon sok mondanivaló lenne; azonban e cikk célja az volt, hogy felkeltse az
olvasók érdeklõdését és felhívja a figyelmet arra, hogy még számos megoldatlan kérdés van
létezésünkkel, eredetünkkel, világunkkal kapcsolatban, amivel érdemes foglalkozni még
amatõr szinten is.

Horváth Emõke

A termodinamika második fõtétele,
avagy miért kell állandóan rendet csinálni?

A világegyetem legfontosabb tulajdonsága az, hogy a természeti folyamatok (fizikai, ké-
miai, biológiai stb.) nem véletlenszerûen, hanem bizonyos szabályszerûségek szerint mennek
végbe. Ezeket a szabályszerûségeket nevezzük természettörvényeknek. Einstein éppen ezen
a tényen meditált, amikor azt mondta, hogy: „A legérthetetlenebb az, hogy a világ érthetõ”.

Egyik ilyen törvény a termodinamika (hõtan) második fõtétele. Kissé antipatikusan
hangzik a megnevezés, de a tartalma annál érdekesebb. A tömör fogalmazás érdekében tisz-
tázzunk elõször egy fogalmat: az entrópiát. Az entrópia nem más, mint a rendezetlenség
mértéke: minél nagyobb egy rendszer rendezetlensége, annál nagyobb az entrópiája. Például
egy szoba entrópiája kicsi, mert a tárgyak nem össze-vissza, hanem jól meghatározott helyen
vannak: a szõnyeg a földön, a szekrény a sarokban, a könyvek a polcon. Ugyanígy, az emberi
szervezet entrópiája is kicsi, ugyanis a belsõ szervek jól el vannak különülve egymástól: az
izomsejtek nem szanaszéjjel, hanem az izmokban vannak tömörülve, a vér jól meghatározott
helyeken folyik (az erekben) és nem bárhol. Egy épület entrópiája is kicsi. Viszont egy ösz-
szeomlott épület, egy bomlásban lévõ tetem vagy egy szemétdomb entrópiája már nagyobb,
mert az illetõ rendszert alkotó elemek nincsenek rendezve, hanem össze vannak keveredve,
nagy rendezetlenségben.

És most térjünk a tárgyra. Mit mond a termodinamika második fõtétele? Ezt könnyebb
megérteni, ha az elsõ fõtétellel kezdjük. Az elsõ fõtétel – az energiamegmaradási – törvény,
kimondja hogy a természetben csak olyan folyamatok mehetnek végbe, amelyek során az
energia megmarad. De ez a törvény nem mond semmit a folyamatok irányáról. Így például
ha összeérintünk egy meleg és egy hideg testet, az elsõ fõtétel szerint az is megtörténhet,
hogy a hõ átmegy a meleg testrõl a hidegre, de az is, hogy a hidegebbrõl menjen át a mele-
gebbre, mivel egyik folyamat sem mond ellent az energia-megmaradás törvényének. Mégis
az életben azt tapasztaljuk (tudományosan fogalmazva: azt a törvényszerûséget észleljük),
hogy a hõ mindig a melegebb testrõl a hidegre fog önmagától átmenni, sosem fordítva.
Vagy, ha forró teába egy kockacukrot teszünk, a cukor önmagától mindig szétoszlik és felol-
dódik; sosem észleltünk olyat, hogy a forró teában levõ cukor önmagától összegyûl és össze-
állna egy kockacukor formájába.
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Ezek az észlelt törvényszerûségek éppen a termodinamika második fõtételét alkotják.
Fogalmazzuk meg tehát pontosabban:

Egy zárt rendszer entrópiája mindig csak növekszik, esetleg állandó marad, de sosem
csökken önmagától.

Ez annyit jelent, hogy a rendszerek mindig a nagyobb entrópiájú, azaz a rendezetlenebb
állapot felé fejlõdnek önmaguktól (külsõ behatás nélkül). Tehát ha egy rendszert magára ha-
gyunk, az nem marad változatlan, hanem anélkül, hogy bármit is tennénk vele, elkezd átala-
kulni önmagától a rendezetlenebb állapotok felé. A rend önmagától kezd felbomlani, a rend-
szert alkotó elemek pedig kezdenek összekeveredni.

Ezért van az, hogy ha összeérintünk egy hideg és egy meleg testet, a hõ nem úgy áramlik,
hogy a rendezett állapot még rendezettebb lesz (azaz a meleg test még melegebb, és a hideg
még hidegebb), hanem fordítva. Ezért oldódik fel a kockacukor a teában, és nem alakul ki a
feloldott cukorból egy kockacukor. És ezért egy szobában a rend szép lassan, önmagától
kezd felbomlani, lesz egyre nagyobb a rendetlenség. Ha még mi is tevékenykedünk a szobá-
ban, akkor elõsegítjük a rendfelbomlási folyamatot, a tárgyak is kezdenek estére szanaszéjjel
kerülni. Így szükséges néha visszaállítani a rendet („takarítás”). És ugyancsak a termodina-
mika második fõtétele miatt könnyebb rombolni mint építeni, ugyanis az entrópia törvénye
besegít a rombolásba, de fékezi a céltudatos, rendezett építkezést. Például, ha egy épületben
robbantunk egy bombát, akkor az épület romba dõl, de ha romhalmazban robbantunk egy
bombát, abból nem épül fel egy épület. Ugyanígy, a szerkezetek (kis entrópia) inkább romla-
nak (nagyobb entrópiájuk lesz) használatkor, mintsem javulnának önmaguktól.

Mindez érvényes az élõ szervezetekre is. Ha egy élõ szervezetet elszigetelünk (hogy zárt
rendszer legyen, mert csak ebben az esetben érvényes a második fõtétel), akkor meghal,
majd elkezd elbomlani míg por és hamu lesz belõle. Az entrópia állandó növekedési törvé-
nye miatt van az is, hogy akkor is kell táplálkoznunk, amikor nem dolgozunk semmit, esetleg
nem is mozgunk, ugyanis legalább annyit kell ennünk, amennyi visszaépíti szervezetünk
azon részeit, amelyeket az entrópia növekedése tönkretett (például a kipusztult sejtek).

A civilizáció rendezett állapotokat jelent: városok, épületek létrehozása. Az entrópia tör-
vénye pedig ezt megszûntetni törekszik. Ezért ha civilizációt akarunk teremteni, vagy fenn-
tartani, akkor állandóan kell küzdjünk az entrópia ellen, amely önmagától, szüntelenül dol-
gozik, ezért kell házunkat, lakásunkat tatarozni, autónkat állandóan javítani stb. Ezért kell
munkát, energiát befektetni az építkezésbe, és általában az alkotásba, ugyanis az alkotás egy
rendezettebb állapotot jelent; az állandóan dolgozó entrópia pedig éppen ezzel ellentétesen
cselekszik.

A második fõtétel megfogalmazásából kiolvasható az is, hogy ha egy rendszer nem zárt
(tehát nincs elszigetelve, azaz kívülrõl lehet hatni rá), akkor az entrópia nem muszáj növe-
kedjen, akár csökkenhet is. Tehát rendezettebb állapotok is létrejöhetnek. Ezt tesszük ami-
kor takarítjuk a szobát, amikor építünk, vagy amikor eszünk (kívülrõl tápláljuk szervezetün-
ket). Ugyanígy lehetséges hõt átvinni a hidegebb testrõl a melegebbre: ezt teszi a
hûtõszekrény, amikor a benne levõ hideg ételbõl a kevés hõt is átviszi a melegebb konyhába.
De próbáljuk csak elszigetelni a hûtõszekrényt a külsõ világtól (húzzuk ki a dugót a kon-
nektorból), máris akcióba lép a második fõtétel.

Egy fontos észrevétellel zárjuk témánkat. A Földgömb látszólag zárt rendszernek
tekinthetõ, ugyanis nemigen kerül kapcsolatba más égitestekkel. A második fõtétel szerint
akkor is por és hamunak kellene lennie. Hogy alakulhatott ki mégis magas rendezettségi fo k-
kal bíró élet, civilizációk, társadalmak? Úgy, hogy a Föld mégsem zárt rendszer, hiszen állan-
dóan kap energiát a Naptól. Ez az energia végezte el, hogy nem rendetlenség, hanem rende-
zett sejtek jöttek létre. Ez tette lehetõvé a növények létrejöttét, abból táplálkoztak az állatok,
majd emezekbõl a húsevõ állatok; tehát végül minden a Napból indul ki. Végeredményben a
Nap felelõs minden rendezõdési folyamatért ami a Földön létrejött (szerves vegyületek, élet,
társadalom, anyagi javak).

Miholcsa Gyula


