
Biofizyka

wykład:

prof. dr hab. Jerzy Nakielski

Zespół Biofizyki

i Morfogenezy Roślin



Tematyka (15 godz.):

1. Podstawy termodynamiki w odniesieniu do układów 

biologicznych (JN)

2. Stany równowagi i zjawiska transportu w układach 

termodynamicznych (JN)

3. Naprężenia wstępne, struktury tensegralne (DK) 

4. Biomechanika komórki roślinnej, zjawiska osmotyczne (J-SzP)

5. Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe (ML)

6. Magnetyczny rezonans jądrowy – spektroskopia i obrazowanie 

(ML)

7. Sygnały, oscylacje, fale (JN)

Biofizyka - wykłady Biotechnologia II rok

Prof. dr hab. Jerzy Nakielski

dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, prof. UŚ

Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

dr Marcin Lipowczan









1. Najważniejsze terminy termodynamiki

- układy, stan układu, rodzaje stanów

- prawdopodobieństwo, funkcje i parametry stanu 

- procesy termodynamiczne i ich rodzaje

2. Zmiana energii układu: ciepło i praca, zasady termodynamiki

3. Entropia 

4. Procesy nieodwracalne - nieuporządkowanie wyznacza 

kierunek przemian energii w przyrodzie.

5. Stan stacjonarny – termodynamiczne uwarunkowania życia 

organizmów

W1. Podstawy termodynamiki 

żywych organizmów



Termodynamika fenomenologiczna - badanie zjawisk i 

własności makroskopowych (energia, ciśnienie, objętość, 

temperatura)

Termodynamika statystyczna - opis właściwości struktur 

mikroskopowych stanu makroskopowego (ten sam stan 

makroskopowy może wynikać z różnych struktur 

mikroskopowych)

Termodynamika zajmuje się przemianami energetycznymi 

zachodzącymi w układach termodynamicznych, a także 

warunkami równowagi i konsekwencjami braku równowagi 

tych układów. 

Gdy układem jest żywy organizm można mówić o 

biotermodynamice



Rodzaje układów: izolowane - nie ma wymiany energii i materii     
z otoczeniem

zamknięte - wymiana energii

otwarte - wymiana energii i materii

brzeg

(osłona)

otoczenie

układ 
termodynamiczny

Stan układu termodynamicznego

-stany makroskopowy (makrostan) 

-stany mikroskopowy (mikrostan) - prawdopodobieństwo termodynamiczne





funkcje stanu:

parametry stanu:

temperatura, objętość, ciśnienie, masa

Praca i ciepło nie są funkcjami stanu!

parametry

termodynamiczne

H = U + pV entalpia,  pV- praca objętościowa

F = U - TS energia swobodna,  TS- praca związana

G = U - TS + pV energia swobodna Gibbsa 

(entalpia swobodna)

S entropia

U energia wewnętrzna



równowaga

Stan równowagi to stan, w którym parametry 
termodynamiczne nie zmieniają się w czasie

nierównowaga

Fluktuacje – możliwe odchylenia od stanu 
równowagi



proces termodynamiczny

stan 
równowagi

inny stan 
równowagi

procesy  odwracalne

procesy  nieodwracalne

- mogą zachodzić w danym kierunku i w kierunku przeciwnym, 
nie prowadza do zmian w otoczeniu

- zachodzą w określonym kierunku, powodują zmiany w otoczeniu

procesy  kołowe

- stan końcowy = stan początkowy

procesy  samorzutne i kwazistacjonarne

Każdy proces termodynamiczny wymaga 
bodźca (wenętrznego lub zewnętrznego)



proces  odwracalny

Przebieg procesu termodynamicznego jest określony przez sposób 
przekazywania energii

Energia jako funkcja stanu nie zależy od przebiegu procesu - przebieg 
ten charakteryzują praca i ciepło



proces  nieodwracalny

Wiąże się z przepływem materii, energii, ładunku

Przepływy wymagają bodźca termodynamicznego -
czynnika fizycznego warunkującego przepływ

przepływ materii - różnica ciśnień (p)

przepływ ładunku elektrycznego - różnica 
potencjałów ()

przepływ ciepła - różnica temperatur (T)

Przepływ likwiduje bodziec



Energia układu = energia wewnętrzna (wszystkie formy energii 
zawarte w układzie)

Ciepło jest energią „w ruchu” . Stanowi formę przepływu energii 
realizująca się poprzez zderzenia cząstek.



I zasada termodynamiki: 

Energia przekazana do układu w postaci ciepła może:

-zwiększyć energię wewnętrzną układu, jeśli ciepło w nim pozostanie

-wykonać pracę nad otoczeniem, wtedy ciepło przekazywane jest z 
układu na zewnątrz

ciepło dostarczone 
do układu =

praca wykonana 
przez układ

wzrost energii 
wewnętrznej +

U = Ukońc – Upocz = Q + W

dU =  dQ + dW

Zmiana energii wewnętrznej układu  w dowolnym procesie jest 
równa sumie pracy W wykonanej nad układem (lub przez 
układ) i ilości ciepła Q pobranego (lub oddanego) przez układ 
w tym procesie 

Uwaga:

przy umowie, że U jest dodatnie gdy energia 

wewnętrzna rośnie, ciepło dostarczone do układu i praca 

wykonana nad układem są dodatnie 



500 pszczół,  kula o promieniu ok. 2 cm

-20 minut, temperatura rośnie od 35- 47 0C,

-energia rośnie o ok. 400 J  

-każda pszczoła wytwarza 0.81 J energii



U = = Q + W U = = Q - W





Rozprężanie swobodne

dU =  dQ + dW

dU =  dQ + dWo + dWn

praca objętościowa praca nieobjętościowa

dU =  dQ - pdV + dWn



W procesie adiabatycznym 
cała praca idzie na zmianę 
energii wewnętrznej. 

Przy rozprężaniu energia 
wewnętrzna maleje, przy 
sprężaniu rośnie. 

Rozprężanie adiabatyczne

U = = Q + W



II zasada termodynamiki

Ciepło nigdy nie przepływa spontanicznie z ciała zimnego do ciepłego

We wszystkich procesach zachodzących samorzutnie zmniejsza się 
stopień uporządkowania układu i jego otoczenia oraz zmniejsza się 
zdolność układu do wykonania pracy zewnętrznej





1. Funkcje stanu dla termodynamicznego układu otwartego

H = U + pV entalpia,  pV- praca objętościowa

F = U - TS energia swobodna,  TS- praca związana

G = U - TS + pV energia swobodna Gibbsa (entalpia swobodna)

S entropia

U 

tendencja

kierunkowa:   

procesy izobaryczne     H
procesy izotermiczne    F
procesy izotermiczno - izobaryczne    G

energia wewnętrzna

procesy samorzutne stan równowagi

S 

H 

G 

Smax

Hmin

Gmin

Główne funkcje stanu 



W przemianach energii następuje jej rozpraszanie, energia 
przekształca się z formy bardziej zorganizowanej (użytecznej) w 
mniej zorganizowaną (użyteczną). Praktycznie, jej część jest 
zawsze tracona. 

Każdy układ naturalny przechodzi do stanu coraz to bardziej 
nieuporządkowanego

Procesy (przemiany) nieodwracalne w układzie zamkniętym 
powodują zawsze wzrost entropii.  W tym sensie entropia 
wyznacza kierunek przemian (strzałka czasu)

Miarą nieporządku jest entropia (S), 
zatem II zasadę termodynamiki zapisać 
można jako   S >  0

Dwa sposoby definiowania entropii:

- w zależności od temperatury i energii układu

- na drodze liczenia prawdopodobieństwa 
termodynamicznego





S = k lnW

Liczba mikrostanów odpowiadających danej konfiguracji
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Niemal wszystkie mikrostany odpowiadają w 

przybliżeniu równemu rozkładowi liczby cząsteczek gazu 

pomiędzy dwoma połówkami zbiornika. 

Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc

S = k lnW

Nernst:  Dla układów skondensowanych (ciała stałe i ciecze) entropia staje się 

zerem w temperaturze zera bezwzględnego.

Uogólnienie Plancka: Entropia każdego ciała doskonale jednolitego (tj. takiego 

dla którego W=1) wynosi zero w temperaturze zera bezwzględnego. 

III zasada termodynamiki



Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania

Ogrzewając ciało od  273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii?

Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach

temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd.

- W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K,

- W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd.
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Przybliżony przyrost entropii

Dokładną wartość znajdziemy dzieląc przedział temperatur na nieskończenie wiele odstępów.

Wtedy sumowanie „przechodzi” w całkowanie:

Wzór ten pozwala znajdować przyrost entropii ciał podlegających różnym procesom 

termodynamicznym.













Żywy organizm to układ otwarty, tzn. taki, w 
którym dochodzi do wymiany zarówno 
energii jak i materii z otoczeniem 

Jeśli chodzi o strukturę jest niejednorodny
(różne stężenia molekuł) i nieciągły (błony)

otoczenie

błona

E zmienne 
N zmienne

praca 
ciepło 

materia

Procesy (przemiany) nieodwracalne w układzie zamkniętym
powodują zawsze wzrost entropii.  





Model organizmu w stanie stacjonarnym. 
Entropia wymieniona z otoczeniem kompensuje 
entropie wytworzoną w organizmie











E. Schrodinger: „What is Life”

Każdy proces, każde zjawisko, każde zdarzenie, nazwijcie to jak 

chcecie – krótko mówiąc, wszystko, co się dzieje w przyrodzie, 

oznacza wzrost entropii w tej części świata, gdzie to się dzieje. 

Także żywy organizm nieprzerwanie powiększa swoją entropię 

albo, innymi słowy, produkuje entropie i w ten sposób zbliża się 

do niebezpiecznego stanu maksymalnej entropii, który oznacza 

śmierć. Organizm może uniknąć tego stanu, to znaczy może 

pozostać przy życiu, jeśli będzie nieustannie pobierać ujemną 

entropię z otaczającego go środowiska; ta ujemna entropia 

przedstawia się jako coś bardzo pozytywnego. Ujemna entropia 

jest tym, czym organizmy się odżywiają. Albo, żeby wyrazić się 

mniej paradoksalnie, w metabolizmie istotne jest to, żeby 

organizmowi udało się uwolnić od tej całej entropii, którą w ciągu 

swojego życia jest zmuszony wyprodukować



Prezentowane materiały pochodzą 

z następujących źródeł:

1. Halliday D, Resnick R, Walker J. Podstawy fizyki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003 

2. Hewitt P.G. Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000.

3. Jaroszyk F. (red). Biofizyka. Podręcznik dla studentów, 

Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2001

4. Miękisz S, Hendrich A.(red). Wybrane zagadnienia z biofizyki, 

Volumen, Wrocław, 1998

5. Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001

6. Biofizyka kwasów nukleinowych dla biologów. Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2002


