
Beste Srint1, 

Hulppiet had via verscheidene bronnen, zoals canvas, gehoord     (1) 
U, de Srint had een thermodynamica vraagstuk zonder antwoord    (2) 

Laten we voor we de kennis van de warmteleer aansnijden     (3) 

Piet eerst de thermodynamica van andere tijden uitweiden     (4) 

Ter verduidelijking van de term thermodynamica moet deze in 2 stukken   (5) 

Het gaat daarbij om: Thermi2 en dynamis3 die warmte en vermogen uitdrukken   (6) 

Eerst werd  thermodynamica (tot ongeveer 1850) verkeerd geïnterpreteerd   (7) 

Recht tegen hun tijd in, hebben James Joule en William Thomson ons nu het goede geleerd (8) 

Merkwaardig: de 1e  wet van thermodynamica werd door 2 mensen tegelijk gepubliceerd 4 (9) 

Overigens de 1e  wet is dat de totale energie in een systeem blijft geconserveerd  (10) 

Daarop volgde er veel onderzoek en de thermodynamica ontwikkelde snel vanaf het begin (11) 

Yep, Celsius leidde bij wetenschappers tot gevloek dus kwam Louis Gay Lussac met Kelvin (12) 

Natuurlijk zijn mensen tegenwoordig veel te fanatiek en is er onder de 0 kelvin5 gemeten (13) 

Absoluut hebben ze in Januari 2013 in München om dit te bereiken zitten zweten 6  (14) 

Maar de vraag was: Een cadeau voor een kind: ophalen of bezorgen?    (15) 

Indien dat het probleem is, Srinterklaas  die oplossing ligt niet heel erg verborgen  (16) 

Corona in het land is het allemaal ook zo ingewikkeld      (17) 

Al is daar gelukkig de tweede wet van thermodynamica voor ontwikkeld   (18) 

Per slot van rekening is dit namelijk: entropie in het universum kan alleen toenemen  (19) 

In ieder geval willen we zoveel mogelijk chaos in systemen     (20) 

En dus iedereen die de cadeaus komt ophalen zou niet een verkeerde optie wezen  (21) 

Toch is een chaos piet die de cadeaus op de verkeerde plek legt, ook effectief bewezen  (22) 

Echter Srinterklaas, de cadeaus is niet waar het feest om draait     (23) 

Beter verwoord de echte bedoeling is dat de genegenheid tussen mensen herlaait  (24) 

 

 

De omgeving en warmte die hier bij de opleiding zijn gecreëerd liggen voor ons in het verschiet (25) 

Groeten  Hulp thermodynamica piet 7 
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