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BEVEZETÉS
A 2017. augusztusi és decemberi keltezésű jegyzetekben, amelyek elérhetőek a www.magai.eu
honlapon, összefoglaltuk az Energia átalakító (ETD) keletkezésével kapcsolatos körülményeket,
gondolatokat. Idéztünk kérdéseket, ellenvetéseket, és közöltük a válaszokat. Ezen diskurzusok
tanulságaként a szakirodalom részletesebb elemzését biztosítjuk annak érdekében, hogy a
félreértéseket elkerülhessük.
Továbbra is várunk minden észrevételt, kérdést, bírálatot az istvan.magai@gmail.com e-mail címen.

KÖZÖS NEVEZŐ
Mindjárt az elején szögezzük le, hogy jegyzetünkben nem hivatkozunk olyan jelenségre, amely
valamilyen formában eddig ne vált volna ismertté. Az újdonság a jelenségek összefüggéseinek
újszerű felépítésében rejlik. Mivel a 170 éve létező termodinamika és a fizika útjai részben
szétváltak a kvantumfizika felfedezései hatására, igyekszünk kitérni a ma is még elterjedten
alkalmazott, de elméletben már túlhaladott, vagy éppen megcáfolt tételek, axiómák
következményeire. Példaként említjük, hogy a termodinamika (hőtan) olyan állapotjelzőkből indul
ki, amelyek definícióját, vagy alkalmazhatóságát a fizikai tudományok ma már megkérdőjelezik,
illetve erősen korlátozzák. Ilyen többek között a „hőmérséklet”, a „nyomás”, „hőkapacitás”, vagy az
„entalpia” definíciója is. Ezek meghatározásánál a levezetések a folytonosság (kontinuitás)
önkényes feltételezése révén fontos változókat zárnak ki a meghatározó tényezők köréből, amely
lépésnek hibás, vagy csak empirikus adatokkal korrigálható eredmény a következménye. Erről a
problémáról alább részletesen írunk.
A tudományos életben jelentős a kötődés a kontinuitáshoz, pedig a trónfosztás megtörtént: 1 „A
kvantumforradalom száműzte a folytonosság szükségszerűségét a tudományból. A modern fizika
egyik úttörő alakja, de Broglie szerint „azon a napon, amikor a kvantum fogalmát beloptuk a
klasszikus fizikába, alapjaiban rendült meg annak hatalmas és pompás építménye” 2.” Ez a
megállapítás a termodinamikára is igaz, amit sokan ma sem akarnak elfogadni.
Ugyanerre a problémára mutat rá a következő Wikipedia cikk3 is az alábbi módon: „Az
„ekvipartíció” egyenlő részekre való bontást jelent a latin 'equi' és a 'partitionem' szavakból
eredően. Az ekvipartíció eredeti koncepciója az volt, ha egy rendszer elérte a termikus egyensúly
állapotát, akkor a rendszer teljes kinetikus energiája átlagosan egyenlő részekből áll… … Hibás
1 Charles B. Thaxton, Walter L.Bradley, Roger L. Olsen 1997. Az élet eredetének rejtélye. Harmat
2 Louis de Broglie, 1953. The Revolution in Physics. New York: Noonday Press p.14.
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Ekvipartíció-tétel
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volt az a feltételezés, hogy az energiaszintek folytonos közeget alkotnak. Ezért nem is lehetett
megmagyarázni a hőkapacitások viselkedését és a feketetest-sugárzást; szükség volt egy új
elméletre, a kvantummechanika és a kvantumtérelméletre… ...Más, bonyolult kvantumhatások is az
ekvipartíció elméletének korrekciójához vezetnek, mint a kvantumelmélet azonos részecskék és a
folytonos szimmetria elméletei.”
Ezen idézetből kiemeltük pirossal a hőkapacitásra vonatkozó megállapítást, amely a hőtan egyik
sarokkövének/állapotfüggvényének, az entalpiának4 a hibát tartalmazó származtatását jelzi. Ez is
alátámasztja fenti állításunkat amit az állandó nyomáson vett fajhő/hőkapacitás hibás számításáról
tettünk. Egy funkcionálisan hibás elmélet az energiamegmaradás elvének sem felelhet meg. Az
ETD számítása esetén nem követjük el ezt a hibát. Jegyzetünkben az energia megmaradás elvével
számolunk a fent említett egyszerűsítés kizárása mellett.
A jelenlegi mérnöki gyakorlat a gázdinamikában a kontinuum hipotézist és az ehhez kapcsolódó
Euler-féle leírást alkalmazza.5 Ez a szemlélet a vizsgált (áramló) közeget a fizikai teret folytonosan
kitöltő kontinuumnak tekinti, ezért a nyomást, hőmérsékletet, sűrűséget... fizikai mezőként kezeli. A
fizikai teret folytonosan kitöltő kontinuum esetében leírható időfüggvény csak esetleges
„egyenetlenségek” időbeli változását kezeli, miközben az áramló gázmolekulák ütközési
gyakoriságának változását figyelmen kívül hagyja. (A turbulens, kvázistacionárius áramlásra felírt
impulzustétel időbeli átlagokra vonatkozó kifejezése nem keverendő össze az átlagos diszkrét
molekulák ütközési gyakoriságának változásával!) A kontinuum hipotézis kényelmessé teszi a
lokális és a teljes derivált/differenciál számítását, de a fizikai tér önkényes leegyszerűsítése erősen
korlátozza az alkalmazhatóságot. Ebből az egyszerűsítésből adódó információvesztésből következik
számos elméleti és számítási hiba, amelynél nem szabadna elhanyagolni, hogy változó entrópiájú
áramló gázban a statikus- és össznyomást nem csak a molekulák száma és a mozgási energiája,
hanem az ütközések gyakoriságának változása is meghatározza. A kontinuum hipotézisből
levezetett állandó nyomáson vett fajhő (cp) hőmérséklet függősége is csak empirikus táblázatokkal
korrigáltan kezelhető, de áramló gázban, entrópia változás esetén így is hibás eredményt ad. Az
állandó nyomáson vett fajhő hibáját az entalpia számítás is tartalmazza.
Fentiek alapján belátható, hogy a fizikai teret folytonosan kitöltő kontinuum bevezetése – többek
között – az energia megmaradási elv következetes alkalmazását is akadályozza.

AZ ENERGIA ÁTALAKÍTÓ ELMÉLETI ALAPJAI
Az állapotváltozások esetén alkalmazzuk a szakirodalomban elfogadott levezetéseket, kifejezéseket
Lengyel Lajos Gázdinamika6 jegyzete szerint. (A szerző a jegyzetet a fizikai gázdinamika, reális
gázok áramlástana, nagy sebességű aerodinamika, belső áramlások dinamikája és a numerikus
áramlástan szaktárgyak területére sorolta.)
Hangsúlyozzuk, hogy az ETD nem elégíti ki a hőerőgép definíciót, és erőgépként a termodinamika
helyett inkább a gázdinamika eszközeivel vizsgálható. Az ETD esetében nincs jelen határoló falon
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/Entalpia
5 Dr. Gausz Tamás 2010. Áramlástan, BME 7DA.B.2. 5.p.
6 Lengyel Lajos, Max-Planck-Institut Für Plasmaphysik, BME, ARA 1993.
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történő hőátadás, vagy kémiai hőbevitel. Több korábbi hozzászóló állította, hogy az ETD folyamata
ellent mond a termodinamika II. főtételének, de a részleteket tisztázva bizonyítható, hogy erről szó
sincs. (A második főtétellel kapcsolatos részletes álláspontunkat a Függelék tartalmazza.)
A termodinamika második főtétele bizonyos folyamatok lehetetlenségét mondja ki adott
körülmények között. Az általunk ismert, közel 20 különböző megfogalmazás abból indul ki, hogy
„minden spontán folyamat csak egyetlen irányban mehet végbe,” vagyis a folyamat az „egyensúlyi
állapot felé törekszik”. Clausius megfogalmazása szerint „nem lehetséges olyan körfolyamat, amely
során hidegebb testről hő önként menne át melegebb testre”. Ostwald szerint: „nem készíthető olyan
periodikusan dolgozó gép, amely munkát tudna végezni kizárólag környezete termikus energiájának
rovására”. Farkas Gyula szerint: „egyetlen termodinamikai rendszer sem juttatható adiabatikusan
olyan állapotba, amelybe pusztán hőmérsékletének változtatásával átvihető”.7 Zárt rendszerben
lezajló spontán folyamatok esetén mindegyik megfogalmazás értelmezhető.
Ahogyan a vízerőgépek, vagy a szélturbinák működését sem lehet a termodinamika II. főtételével
leírni, mert nem kizárólag a környezete termikus hatását hasznosítja, úgy ideális esetben az ETD
esetében sincs spontán folyamat, vagy hőközlés, amelyre a II. főtétel vonatkozna. Egy turbina lapát
is tudja az áramló munkaközeg entrópiáját csökkenteni a fékezés útján akkor is, ha nincs hőátadás a
munkaközeg és a lapát között. Más szavakkal: egy melegebb lapát is tud mozgási energiát átvenni,
vagyis a nála akár hidegebb gáz entrópiáját csökkenteni. Az ETD is a turbinával csökkenti a
felgyorsult munkaközeg entrópiáját. Turbina esetén nem beszélhetünk magára hagyott, zárt
rendszerről sem. A környezetben hőmozgást végző, ütköző molekulák összessége lökdösi be az
ETD konfuzorába a gázmolekulákat, ahol azok – az ütközéshiányos térben – kitüntetett irányban
gyorsulva mozognak. Azt is mondhatjuk, hogy a korlátlan méretű külső térben mozgó
gázmolekulák halmazának mozgási energiája a forrása a konfuzorban történő gyorsításnak. A
termodinamika második főtétele esetleg a súrlódások és veszteségek alrendszerekben használható,
ahol van súrlódás, hőközlés, spontán kiegyenlítődés.
Az ETD turbinájának számításához felhasználjuk azt az információt, amelyet a fizikai teret
folytonosan kitöltő kontinuumnak tekintő hagyományos levezetések elhanyagolnak. Az általunk
levezetett eredmény a szakirodalomból ismert statikus- és össznyomás növekedést mutatja, csak az
energiamegmaradási tételeket kielégítve pontosabb eredményt ad. Nincs szükség empirikus úton
készített korrekciós táblázatok használatára.
L. Tamás jegyzetében8 az 52. oldalon is található közismert levezetéseket alkalmazzuk az ETD
konfúzora (fúvóka) és diffúzora (lassító) esetén. Ezen számítások megbízhatóságát kismintán, labor
mérésekkel is ellenőriztük. Szimulációs teszteket is végeztünk, amelyek szintén egyező eredményt
adtak. (Compressible Nozzle Free Application in Google Play és Wind Tunnel CFD)
A turbinalapát belépő és kilépő éle közötti folyamatot, amely az adiabatikus/izentropikus gyorsítás
és az adiabatikus/izentropikus lassítás közé esik, érdemes részletesebben elemeznünk a beérkezett
észrevételek alapján.
7 Bihari Péter, BMGE Műszaki termodinamika 2001. 45.p
8 Tamás Lajos, BME, ARA Lecture_Notes_Fluid_Mechanics/3U_resz.pdf
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Abból a közismert tényből indultunk ki, hogy az áramló gáz entrópia csökkenése (általában hűtése)
össznyomás/torlónyomás növekedést eredményez.
Például Mach 2 sebességű, 1400 kPa
össznyomással és 1000 K torlóponti hőmérséklettel a szigeteletlen csőbe lépő nitrogén gáz
torlóponti hőmérséklete a cső kimenetén a hűlés következtében a csökkent entropia miatt 993,8 K
-re csökkent, miközben a torlóponti nyomása 1424 kPa -ra növekedett. (részletek a Fügelékben)
Az entrópia csökkenést nem csak hűtéssel, hanem egy turbina felületén végzett áramlás lassítással is
elérhetjük. Ilyenkor nem hőenergiát vonunk el, hanem a turbina tengelyén veszünk le mechanikai
munkát. A fenti információkból és számításokból elvileg már összeállítható lenne az ETD, de a
turbinában lezajló állapotváltozásokat a jelenlegi szakirodalom csak empirikus közelítéssel tudja
modellezni, ezért ez a módszer nem alkalmas a gyakorlati geometria kiszámolásához, a működés
optimalizálásához.
A turbinában lezajló energiaátalakító folyamatok leírásához az alábbi módszert és elméletet
dolgoztuk ki. (A hősugárzás hatásait elhanyagoltuk.)
Az Energia átalakító nyitott és szabályozott körfolyamatot valósít meg, amely során a napsugárzás
által felmelegített környezeti levegő molekuláinak kinetikus energiáját - más külső energia forrás
nélkül - alakítjuk hasznosítható mechanikai munkává. A vázlat az 1. ábrán látható. A környezetben
lévő levegő molekulák kinetikus energiája az ütközések révén a konfuzorban (szűkülő áramcső)
gyorsítva mozgatja a molekulákat, mivel ott „ütközéshiányos” körülményeket (nyomáskülönbség)
biztosítunk. Indításkor külső hajtással hozzuk létre a nyomáskülönbséget, majd az üzemi állapotot
elérve azt a folyamat maga tartja fenn. A felgyorsult gázmolekulák a turbinában munkát végeznek
az elmozduló lapátokon, miközben lassulva csökken a mozgási energiájuk. A fékezett turbina
megfelelő kialakításával érjük el, hogy a kiömlés torlónyomása meghaladja a beömlés
torlónyomását.
Az 1. ábrán a v sugarú sebességgömböt síkban, körként ábrázoljuk. Betolásnál (1-es pont) a 273 K
hőmérsékletű
levegő
molekulái átlagos sebessége
490 m/s. A lehűlt levegő
molekulái a 4-es pontban
400 m/s átlagsebsaséggel
végeznek hőmozgást. A
„betolás” a környezet által,
végzett térfogati munkát
jelenti. Kipufogási térfogati
munkát a berendezés végez
a környezet felé csökkent
hőmérséklet és térfogatáram
mellett. A 2-es és 3-as
pontban a sebesség vektor
1. ábra
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kör közepéhez képest el van tolódva a molekula (fekete korong) az áramlás irányával ellentétesen,
az áramlási sebesség (zöld nyíl) nagyságával. (A molekulák térbeli kiterjedését, perdületét
elhanyagoljuk. A torló- és az össznyomáson ugyanazt a mennyiséget értjük.) Számos publikáció
szerint a hangsebességnél lassabban áramló gáz entrópia csökkenését (hűtését) statikus- és
össznyomás növekedés kíséri, ezért az energia átalakítónk esetében létrejövő entrópia csökkenés
hatására is várható a torlónyomás növekedése.9 10 A turbinából kilépő, csökkent entrópiájú gáz
nagyobb torlónyomással rendelkezik, mint a belépő, ezért a körfolyamat megvalósíthatósága
logikailag bizonyítottnak tekinthető. Az alábbi példával igazoljuk, hogy a turbinával csökkentett
entrópia hatása legalább olyan kedvező a nyomásnövelés szempontjából, mint az ismert hőcserés
hőelvonás.

Részletes leírás:
Hőszigetelt, veszteségmentes, hangsebesség alatti áramlást feltételezve a fúvókából / konfúzorból
történő kiáramlás v2 sebessége a Bernoulli-egyenlet alapján a p1 belépő össznyomás, ps2 statikus
nyomás és T1 összhőmérséklet esetén:

√

[ ( ) ]

p
2γ
v2= v +
RT 1 1− s 2
γ −1
p1
2
1

γ −1
γ

(1.1)

ahol v1 = belépő sebesség tart a nullához, ezért elhanyagoljuk, γ = Cp/Cv = 1,4 adiabatikus kitevő,
R = Cp - Cv = 287 (J/kgK) gázállandó és T1 = belépő összhőmérséklet (K).
A fúvókából kilépő levegő statikus hőmérséklete: Ts2
T s 2=T 1

ps 2
p1

( )

γ−1
γ

(1.2)

A fúvókát követő akciós kivitelű, célszerűen 50%-os hatásfokú turbinával a levegősugár mozgási
energiájának felét munkává alakítva kivezetjük a tengelyen. A munkavégzés feltétele az, hogy az
erőhatás irányában történjen elmozdulás, ezért azok a molekulák adnak át energiát (impulzust) a
lapátnak, amelyek a mozgás (forgás) irányában ütköznek. Ebből következik, hogy a molekulák
lassítása a lapát mozgásának irányában történik.
A turbinából kilépő levegő v3 sebessége az 50 %-osra választott kinetikus energia hasznosításból
adódik:
v 3=v 2 / √ 2

(1.3)

Az áramló közegből, a turbinával kivett energia a gáz entrópiáját csökkentette, ezért a molekulák
átlagos hőmozgási sebessége, ezzel mozgási energiája csökkent. Ezt mutatja az 1. ábrán a
sebességvektorok végpontját szemléltető szaggatott vonalú körök sugarának csökkenése. Ezzel
együtt a lassult molekulák kisebb távolságra követik egymást a turbinából kilépve, ezért azok
kisebb energiájú, de egységnyi felületre számolva több ütközéssel hozzák létre a statikus
nyomást. A molekulák távolságának csökkenése miatt az adott sebességgel gyakrabban
történik ütközés, amely szintén nyomásnövelő hatású.
A molekulák kisebb térbe kényszerítéséhez nincs szükség külső kompressziós munkára, vagy
hűtésre, mert azt a környezet felé (turbina lapáton) történt munkavégzés eredményezi. Más
szavakkal: A hőmozgásból adódó ütközések átlagos intenzitásának csökkenése miatt a környezetből
érkező impulzusok hatására a molekulák „összeszorulnak, összehűlnek” egy kisebb térrészbe.
9 P. Balachandran (2010) Gas Dynamics for Engineers, 144p. Table 4.1
10 J. M. Powers (2005) Lecture Notes On Gas Dynamics, University Of Notre Dame 116p.
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A hőcserélővel szemben a turbinában nem a hűtés / hideg felület, hanem a kitüntetett irányú
lapátmozgás fékezi a molekulákat – a lapát hőmérsékletétől jellemzően függetlenül. A gáz
entrópiájának csökkentéséhez nincs szükség „hidegebb” felületre, mert egy, a gáznál melegebb
turbina lapát is képes energiát kivenni az áramló gázból, ezért az energia átalakító erőgépünk nem
tekinthető hőerőgépnek.
Az energia átalakító: erőgép, amely a környezet felé létrehozott beáramlási és kiáramlási
munkák és energia állapotok közötti különbségből mechanikai munka előállítására alkalmas.
Minél több munkát veszünk le a turbina tengelyén, annál hidegebb lesz a diffúzorból kiáramló gáz /
levegő. A kB Boltzmann-állandó alapján felírt: pV = N kBT egyenlettel értelmezzük a kapcsolatot a
makroszkopikus és a molekuláris szintű folyamatok között, ahol a nyomás és a térfogat szorzata
egyenlő a Boltzmann-állandó és az abszolút hőmérséklet szorzatával az N db gázmolekulára. A
levegő / gáz összhőmérsékleteinek meghatározása a 2 - 5 ábrák alapján történik.
Az 500 m/s átlagos molekula sebesség a 293 K (20 oC) hőmérsékletű, 1 baros levegőre jellemző:
áramlás: v = 0
hőmozgás: v =500 m/s

2. ábra
Kiindulási 1-es pont

áramlás: v = 325 m/s
hőmozgás: v =500 m/s

áramlás: v = 230 m/s
hőmozgás: v =453 m/s

3. ábra
Turbina belépő 2-es pont

4. ábra
Turbina kilépő 3-as pont

áramlás: v = 0
hőmozgás: v =453 m/s

5. ábra
Kiáramlott 4-es pont

A 2. ábrán az 1-es pontban belépő, elhanyagolható áramlási sebességű, 500 m/s átlagos hőmozgási
sebességű, átlagos levegőmolekula látható. A nyilak a sebességvektorokat szemléltetik véletlenszerű
eloszlásban. A 3. ábrán a 2-es ponton a turbinába lépő molekula látható, amely előre maximum
500+325=825 m/s sebességgel, hátra 500-325=175 m/s sebességgel végez mozgást a fix
megfigyelő ponthoz képest. A 4. ábrán a turbinából kilépő levegőmolekula látható. Az átlagos
molekula hátrafelé változatlanul (turbina nem hat rá) 175 m/s sebességgel, előre 825-(325230)=730 m/s sebességgel mozog legfeljebb. A nyilak végei egy új vektor-kört jelölnek ki
(730+175)/2=453 m/s sugárral. Az 5. ábra a lelassult átlagos molekulát ábrázolja, amely 453 m/s
átlagos sebességgel végez hőmozgást. A lassítás, vagyis a mozgási energia csökkenés a turbinalapát
elmozdulása irányú, de a hatása idővel kiterjed térben a környező molekulákra, ahol az
egyenetlenség - elegendő számú ütközés után - térben kiegyenlítődik.
Mivel molekuláris szinten igaz, hogy ½mv² = 3/2kBT, ahol m a molekula tömege, v az
átlagsebessége, kB a Boltzmann állandó és T az abszolút hőmérséklet, ezért kimondhatjuk, hogy a
(kinetikus) hőmérséklet arányos a molekulák átlagos mozgási energiájával, vagyis a sebességük
négyzetével. Bevezetjük a β=v32/ v22 mozgási energia arányt, amely példánkban 4532/5002 =0,82.
A 2-4 ábrákon láttuk, hogy a sebesség vektorok átlagos hossza, és ezzel a síkban ábrázolt vektor
körök sugara 453/500 arányban csökkent. Ismert, hogy az adott statikus hőmérsékleten és
nyomáson a molekulák átlagos ütközési távolsága az alábbi összefüggéssel számolható. 11 12 13 Az
ütközések nélkül megtett l közepes szabad úthossz:
11 Mean Free Path, Molecular Collisions, Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved 2011-11-08.
12 Bohátka S. és Langer G. (2012) Vákuumtechnika, atomki.hu A-M1 1-2-3..pdf 15.p
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l=

k BT
λ(T )
=
p
√ 2⋅4 p σ

(1.4)

ahol p a jellemző statikus nyomás, T a statikus hőmérséklet σ a molekulák keresztmetszete és λ(T) a
hőmérséklettől függő anyagi jellemző, amely a hőmérséklet csökkenésével arányosan csökken. A
fenti két szakirodalom összefüggései alapján 20 oC hőmérsékletű levegőben a közepes szabad
úthossz közelítően 6,6*10⁻5 mm, illetve 6*10⁻5 mm 100 kPa nyomáson. A molekulák 63 %-a ezen a
távolságon belül, 36 %-a ezen távolság ötszörösén belül ütközik. A két eredmény eltérése
valószínűleg a statisztikai számítási módszerek különbözőségéből származik. Számunkra ez nem
lényeges, mivel csak a változók függőségét és nem a függvény értékeket használjuk fel. Az (1.4)
összefüggésből kapjuk, hogy a közepes szabad úthossz változása egyenesen arányos a hőmérséklet
változással. Ez a változás a molekulák mozgási energiája változásának függvénye, amire korábban
bevezettük a β=v32/ v22 mozgási energia arányt. Mivel a közepes szabad úthossz csökkenési aránya
egyenlő a hőmérséklet csökkenése arányával, amely pedig egyenlő a β-val, ezért a térfogat
változása arányos a β3 értékkel. A sűrűség változása fordítottan arányos a térfogat változással:
ρ3 −3
(1.5)
ρ =β = 1,814
2

Látható, hogy a turbinában áramló levegő sűrűsége növekedett a hőmérséklet csökkenése, vagyis az
entrópia csökkenése következtében.
Mivel a molekulák ütközési távolsága (szabad útja) T3/T2=v32/ v22 =β arányban csökkent, ezért β -2
szorosára nőtt a nyomott felületnek / falnak ütköző, és a statikus nyomást létrehozó molekulák
sűrűsége és β -1/2 -szer gyakrabban ütköznek a molekulák (az adott falnak) az adott sebességen a
csökkent „l” szabad ütközési távolság miatt. Ezen hatások eredője a statikus nyomás növekedését
okozza. A sebesség változásától függő hatásokat összeszorozva a ps2 statikus nyomással kapjuk a ps3
nyomást:
ps3 = β β -2 β-1/2 ps2 = β - 3/2 ps2 = 1,345 ps2

(1.6)

A Ts3 statikus hőmérséklet kiszámítása a β arány alapján:
Ts3 = Ts2 β

(1.7)

A T4 = T3 összhőmérsékletek összefüggése alapján írhatjuk:
T 4 =T s3

p4
ps 3

( )

γ−1
γ

(1.8)

A körfolyamat záródását az (1.1) egyenlettel ellenőrizhetjük. Behelyettesítve a p4 környezeti
nyomást, a ps3 statikus nyomást és a T4 hőmérsékletet, megkapjuk azt a fúvóka sebességet, amely
fordított áramlásnál létrejönne. Ha ez a v3x sebesség egyenlő, vagy kisebb mint az (1.1) és (1.2)
összefüggésekkel kapott v3, akkor a maradék dinamikus nyomás elegendő a körfolyamat zárásához:
v 3 x=

√

[ ( ) ]

p
2γ
RT 4 1− s 3
γ −1
p4

γ −1
γ

(1.9)

Másrészt, ha a v3 sebesség mellett a p4 torlónyomás / össznyomás értéke meghaladja a p1 nyomást,
akkor a körfolyamatban gyorsul az áramlás mindaddig, amíg a 2-es pontban a levegő sebessége el
nem éri a lokális hangsebességet. A folyamat csak akkor tartható fenn, ha a turbinát fékezzük.

13 Dr.Nagy K. (1990/2011) Termodinamika és statisztikus mechanika, Tankönyvkiadó,
www.tankonyvtar.hu, ch02s03 és ch02s06
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Összefoglalva: a környezet felé megvalósuló energiaátadó folyamatok: beömlés, kiömlés és
mechanikai munka kivét. Az energia megmaradási elv alapján az energia mérlegben a bemenő
oldalon a környezeti, adott hőmérsékletű levegő feltöltési munkája, valamint a lehűlés miatt a
levegőből „kivett hőenergia” (q = Cp*ΔT) összege szerepel. A mérleg másik, kimenő oldalán a
kitolási / kipufogási térfogati munka, valamint a turbinán kivett munka összege szerepel.
Az idő, és β(v,t) függvényei, csak a molekuláris szintű kinetika eszközeivel kezelhetőek, ezért
térünk el a szokásos entalpia-alapú termodinamikai eljárásoktól, módszerektől: például a
(statikus) nyomást is időfüggvénynek kell tekintenünk, mert a nagyságát több időfüggvény is
befolyásolja.
A kitolás / kipufogás a 4-es pontban az (1.1) egyenlettel számolható. A körfolyamat bezárásának
feltétele, hogy a turbinából kiáramló levegő/gáz torló nyomása p4 érje el, vagy haladja meg a
környezeti p1 nyomást. A diffúzorban a torló nyomás nem változik: p4 = p3.
Reális gázok és körülmények (rés- és hőveszteség, súrlódás) esetén a turbinán kivett munka
maximum 50 %-át fel kell használni a körfolyamat fenntartására.
A berendezést zárt térbe helyezve 1 bartól eltérő, célszerűen 10-50 bar statikus nyomással is lehet
működtetni. A nagyobb gázsűrűség növeli az adott méret névleges teljesítményét. Ebben az esetben
a tartályba zárt sűrített gáz hőveszteségének pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell hőcserélő,
vagy más hevítés útján. Hőenergia pótlása nélkül a gáz kondenzációja következhet be.
Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy az ETD olyan erőgép, amely bemenetén a környezetéből
beáramló molekulákat a környezeti molekulák mozgási energiájának és ütközéseinek
hatására gyorsítja, majd a kimenetein a turbinában bekövetkező lassítással kivett mozgási
energiát kivezeti, miközben a lassult gázmolekulák entrópiáját csökkentve juttatja vissza a
környezetbe. Ideális feltételek mellett kizárólag reverzibilis (mozgási) energia átalakítások
történnek.

*****
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FÜGGELÉK
Számpélda Lengyel Lajos, Max-Planck-Institut Für Plasmaphysik, BME, ARA
1993. jegyzetéből:
„6. P. 2.
Hőszigetelés-nélküli csőben nitrogén áramlik.

A belépő keresztmetszetnél
Mach-szám
nyomás

M1= 2.0
pt1=

1.4 MPa

hőmérséklet

Tt1=

Külső léghőmérséklet
A cső átmérője

Tk=
D=

hossza

1000.0 K

L=

20.0 C

5.0 cm
2.0 m

hőátadási együtthatója:
h=
Gázállandók γ=

60.0 W/m2.K

1.4

R= 296.8 J/kg.K
cp= 1038.0 J/kg.K
A hőveszteség konvektív:

=h.dA(Tt-Tk), ahol dA=π.D.dx

Meghatározandó a kilépő keresztmetszetben a Mach-szám, és a torlóhőmérséklet, valamint a
torlónyomás változása a csőben.
Megoldás:

9

Tehát

meghatározása: M1 értékéhez T/Tt)1=0.5556 és p/pt)1=0.1278 tartoznak.
T1=
p1=

555.6

[K]

0.1789 [MPa]

v1=M1(γRT1)1/2=2(1.4´296.8´555.6)1/2= 961.0

[m/s]

ρ1=p1/(RT1)=0.1789´106/(296.8´555.6)= 1.08 [kg/m3]

p2=0.979´p1=175.2 [kPa] ; pt2=p2/0.123=1.424 [MPa]
pt2-pt1=1424-1400=24 [kPa] a torlónyomás növekedése.”

*****
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Számpélda az Energia átalakító működésére:
Munkaközeg: T1= 293 K ( 20 oC ) hőmérsékletű, 1 bar nyomású száraz, ideális levegő ( γ= 1,4).
Hőszigetelt, veszteségmentes folyamatokat alkalmazva az (1.1) egyenlet szerint:

√

v 2 = 0+

[

2,8
0,5
287∗293 1−
1,4−1
1,0

( )

1,4−1
1,4

]

= 325 m/s

A turbina beömlő statikus hőmérséklete a 2-es ponton az (1.2) egyenlet szerint:
1,4−1
0,5 1,4
= 240 K (-33 oC)
T s 2=293
1,0

( )

A turbinából kilépő gázsugár sebessége a 3-as ponton az (1.3) egyenlet szerint:
v 3=325/ √ 2 = 230 m/s
A ps3 statikus nyomás a 3-as pontban az (1.6) egyenlet szerint:
Ps3 = β - 3/2 ps2 = 1,347* 0,5 = 0,675 bar
A Ts3 statikus hőmérséklet kiszámítása az (1.7) egyenlet lapján:
Ts3 = β Ts2 =0,82*240 =197 K (-76 oC)
A diffúzorból 1 bar környezeti nyomásra kilépő levegő hőmérséklete a 4-es ponton az (1.8) egyenlet
szerint:
1,4 −1
1,0
1,4 =220 K (-53 oC)
T 4 =197
0,675

(

)

A fúvókában történő gyorsulás – ideális esetben - reverzibilis átalakulás, ezért a lassulásra is
alkalmazzuk az (1.1) összefüggést megfelelő behelyettesítésekkel.
A v3x ellenőrző sebesség (1.9) egyenlet szerint:

√

[

2,8
0,675
287∗220 1−
1,4−1
1,0

(

)

1,4−1
1,4

]

= 217

Ez azt jelenti, hogy 217 m/s ellenőrző sebesség éppen elég a kiömléshez. Az (1.1) és (1.2) szerint
számított 230 m/s nagyobb, ezért a gázáram torló nyomása meghaladja a szükségest.
Ellenőrző nyomás számítása:
A számolt v3 = 230 m/s sebességgel 0,05 bar dinamikus nyomástöbblet áll rendelkezésre.
Ez a dinamikus nyomás többlet p4 =1,05 bar torló nyomást eredményez, amely elegendő a
kipufogáshoz a p1 = 1,0 bar nyomású környezeti térbe.

A turbinából kilépő levegő torló nyomása elegendő, hogy a körfolyamat záródjon.
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Ideális mintaszámítások 20 oC és -20 oC bemenő léghőmérsékletre:

*****
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Vitaanyagok, idézetek
Kivonatos válaszunk SZTNH -nak az ETD turbinájával kapcsolatos végzésére:
A tárgybani végzés több, szakirodalmi idézettel megcáfolható állítást tartalmaz. Az indoklás első
mondata tévesen úgy állítja be a „nyomásfokozó turbinát”, mintha annak működése ellentmondana
a termodinamika 2. főtételének. Ezzel szemben a Végzésben idézett Wikipedia szócikk első
mondata mindjárt leszögezi, hogy „isolated system” -re vonatkoznak megállapításai, és nem nyitott
és szabályozott rendszerre, mint a nyomásfokozó turbina. (Részletesen lásd alább.) Ez az
önellentmondás a hivatkozott szakirodalom és annak meghivatkozása között mindjárt a Végzés
alaposságát és szakszerűségét is megkérdőjelezi.
Az alábbi idézetek is feltételül szabják a „magára hagyott” és „zárt” jellemzőket a termodinamika 2.
főtételének megállapításai kapcsán:(„in nature proceeds”, „adiabatically enclosed system” és
„closed system”… Ezt a feltételt a tárgybani végzés tévesen figyelmen kívül hagyta.)

A Végzés által hiányosan hivatkozott megállapítás a környezetével együtt alább olvasható:

13

„The Second Law therefore implies that for any process which can be considered as divided simply
into a subsystem, and an unlimited temperature and pressure reservoir with which it is in contact.”
Ez az érvényességi megállapítás is „kontaktusban lévő” hőmérséklet- és nyomástartályról beszél,
amely feltétel a nyomásfokozó turbina esetében kizárt az átáramlás és a külső szabályozás miatt.
Az alábbi Clausius idézet is arról beszél, hogy a hő „külső hatás nélkül” nem megy hidegebb testről
melegebbre. A nyomásfokozó turbinánál van külső hatás, és a rendszer nyitott, ezért a „külső hatás
nélkül” megállapítás nem vonatkozhat a külső hatásnak kitett rendszerre.
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Az úgynevezett másodfajú örökmozgók esetében definíció szerűen alkalmazni lehet a
második főtételt, mivel azok definíció szerűen zárt és magára hagyott rendszerre vonatkoznak.
Nincs külső hatás.
Ha nem így lenne, akkor a hűtőgép és a szélturbina is ellent mondana a második főtételnek,
mivel a környezeténél jobban lehűl a hűtőközeg, vagy turbina esetén a mozgási energiáját
részben elvesztett levegőáram statikus és megállítási hőmérséklete úgy csökkent, hogy közben
a turbina lapátja semmilyen hőt sem vett át: Entrópia csökkenés hőátadás nélkül. Az alábbi
idézet alátámasztja fenti állításunkat, és hibának nevezi a feltételek nélküli általánosítást:

Kiemelve a fenti szövegből: „The entropy of the universe tends to a maximum. This statement
is the best-known phrasing of the second law. Because of the looseness of its language, e.g.
universe, as well as lack of specific conditions, e.g. open, closed, or isolated, many people
take this simple statement to mean that the second law of thermodynamics applies virtually
to every subject imaginable. This, of course, is not true; this statement is only a simplified
version of a more extended and precise description.”
Az alábbi szócikkben olvashatjuk a fenti állításunk újabb megerősítését – szemben a tárgybani
Végzés megállapításával:
„In his book, "A New Kind of Science," Stephen Wolfram wrote, “Around 1850 Rudolf Clausius and
William Thomson (Lord Kelvin) stated that heat does not spontaneously flow from a colder body to
a hotter body.” This became the basis for the Second Law.
Subsequent works by Daniel Bernoulli, James Clerk Maxwell, and Ludwig Boltzmann led to the
development of the kinetic theory of gases, in which a gas is recognized as a cloud of molecules in
15

motion that can be treated statistically. This statistical approach allows for precise calculation of
temperature, pressure and volume according to the ideal gas law. (lásd alább:)

Kiemelve: „This approach also led to the conclusion that while collisions between individual
molecules are completely reversible, i.e., they work the same when played forward or backward, for
a large quantity of gas, the speeds of individual molecules tend over time to form a normal or
Gaussian distribution, sometimes depicted as a “bell curve,” around the average speed. The result
of this is that when hot gas and cold gas are placed together in a container, you eventually end up
with warm gas. However, the warm gas will never spontaneously separate itself into hot and cold
gas, meaning that the process of mixing hot and cold gasses is irreversible. This has often been
summarized as, “You can’t unscramble an egg.” According to Wolfram, Boltzmann realized around
1876 that the reason for this is that there must be many more disordered states for a system than
there are ordered states; therefore random interactions will inevitably lead to greater disorder.”
Ez az idézet már nem kontinuumként beszél a hőről a gázok esetén, illetve „hőtartályról”, hanem a
valóságnak megfelelően reverzibilis (mozgási) energiával rendelkező diszkrét molekulák
halmazáról. A kvantumfizika tételesen kimutatja a „hő”, „hőenergia”, „fajhő” definíciók
következetlenségeit, hibáit, de ezen ismeretet nem használjuk fel a jelen nyilatkozatban, csupán a
klasszikus termodinamika érvrendszerét alkalmazzuk. A www.magai.eu weboldalon erre is
kitérünk.
A továbbiakban további idézeteket is becsatolunk annak bizonyítására, hogy állításunk igazolására
használt irodalom megfeleően átfogó. (Felhívjuk a figyelmet az „adiabatikus, spontán, egyensúlyi”
szavakra, amelyek a termodinamika második főtételének alkalmazhatósági feltételei.)
A NASA Glenn Research Center 2. főtétel definíciója is zárt hőtartályokről beszél, hőátadással –
anyagátadás nélkül:
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Az alábbiakban kiemeljük a cikk megállapítását, mely szemben a tárgybani végzés állításával,
alátámasztja állításunkat, hogy a a termodinamika 2. főtétele csupán elszigetelt rendszerekre
vonatkozik.

„Evolution and the Second Law
Some critics claim that evolution violates the Second Law of Thermodynamics, because
organization and complexity increases in evolution. However, this law is referring to isolated
systems only, and the earth is not an isolated system or closed system. This is evident for constant
energy increases on earth due to the heat coming from the sun. So, order may be becoming more
organized, the universe as a whole becomes more disorganized for the sun releases energy and
becomes disordered. This connects to how the second law and cosmology are related, which is
explained well in the video below.”

Az alábbiakban a tárgybani végzés indoklásának 2. bekezdésében leírtakat cáfoljuk a szakirodalom
tételes meghivatkozásával.
A tárgybani Végzés 2. bekezdés meghivatkozza ugyan a minta leírásában használt „statikus- és
össznyomás növekedés” kifejezést, de a leírásban kifejtett fizikai összefüggéseket figyelmen kívül
hagyja. Nem tesz különbséget statikus, dinamikus és megállítás, vagy össznyomás között. Áramló
közegek, különösen gázok vizsgálata esetén ez alapvető hiba. Ettől kezdve jogosan tarthatom
megalapozatlannak és szakszerűtlennek a tévedésből kiinduló állításokat, de az egyértelműség
kedvéért tovább részletezem a hibás levezetést.
Az alábbi idézetekkel igazoljuk, hogy a tárgybani végzés állításaival szemben a szakirodalom
tényként kezeli az áramló gáz entrópia csökkenésének hatására bekövetkező statikus és össznyomás
növekedést.
18
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A tárgybani Végzés indoklásának 3. bekezdésében található: „Ha az áramló gáz nyomása hűtés
hatására növekedne, akkor az áramlás irányának meg kellene fordulnia...” megállapítás ellentmond
a fenti szakirodalom számításának. (Csak tippelünk, hogy az össznyomásra gondolt.)
Az a következtetés, amely a fenti bekezdés végén található, szintén téves: „Köztudott azonban,
hogy gázok áramlanak olyankor is, amikor hűlnek, tehát a leírás szerinti megfigyelés téves.”
Az indoklás 4. bekezdése szerint a berendezés azért nem fog működni, mert a működés feltétele a
megnövekedett torló, vagy össznyomás. Ez a megállapítás is téves, mert a működés feltétele, az
össznyomás növekedés megvalósítható az entrópia csökkentése útján. Mint említettük, az áramló
gáz entrópiáját, vagyis a molekulák mozgási energiáját, nem csak hűtéssel, hanem fékezéssel
(turbina) is csökkenteni tudjuk. Az sem akadály, ha a turbina lapátja melegebb, mint az áramló gáz.
Fenti idézetekkel tételesen bizonyítjuk, hogy Hivatal tárgybani Végzése indoklásának 7.
bekezdésében összegzett álláspontja megalapozatlan, valamint az ellentétes a szakirodalom
megállapításaival, a szakirodalomban alkalmazott számítási módszerekkel, széles szakmai körben
publikált és validált eredményekkel. Fent idézett szakirodalmi források a minta leírásában
részletezett állításokat igazolják, vagyis a nyomásfokozó turbina nem sérti a termodinamika 2.
főtételét.
A szakirodalom idézett számpéldája és levezetései alapján bizonyítjuk, hogy a minta működőképes,
és a leírásban lévő kitanítás alapján szakember számára megvalósítható. A szakember számára nem
lehet ismeretlen az általunk idézett szakirodalom, így az abban lévő tudás a szakembertől elvárható.

*****
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FIZIKÁBAN JÁRTAS OLVASÓ LEVELE feketével szedve.
Pirossal a válaszok olvashatók.
„Átolvastam az anyagot, de sajnos nem tudtam mindenhol teljesen megérteni a
leírást.
Előrebocsátva, hogy sosem foglalkoztam termodinamikával, az alábbi helyeken
látok potenciális problémát a leírásban:
1. Az átalakító turbináját a beindításkor külső hajtás hozza működésbe, és
egyfajta ventilátorként működik. Mi történik akkor, amikor már nem a külső
hajtás forgatja a turbinát, hanem annak "önfenntartóan" kell forognia? Mi
kompenzálja a lapátok jelentette légellenállást? Ehhez a turbina előtt nagyobb
nyomás kell, mint a turbina után (vagy a leírásban leírt jelentős hőmérséklet
csökkenés, de valaminek fenn kell tartania az áramlást).”
Indításkor a generátor indítómotorként is indítható, mint az autók, illetve sűrített levegővel is
felpörgethető a turbina. Ideális esetben az áramló gáz entrópia csökkentése (hűtéssel, vagy
turbinával fékezve a molekulákat) a statikus és a megállítási nyomás növekedését okozza. Ebben az
(ideális) esetben nem kellene a veszteségekkel foglalkozni. Mivel ideális körülményeket nem
tudunk biztosítani, ezért az áramlási és súrlódási veszteségeket pótolni kell a körfolyamat
fenntartásához.
A szakirodalom és a személyes mérések szerint is a generátor vesztesége a fordulatszám második
hatványával arányos. A forgó áramlástani gépek (turbina, ventillátor, propeller és más impellerek)
esetén az optimális fordulatszám alatt (és felett) nem tervezett örvénylések, visszaáramlások jönnek
létre, amely jelentősen fordulatszám függőek. Fentiek miatt a tervezett rotor fordulatszám 50%-a
körül kezdenek a tervezett folyamatok kialakulni. Erre kell felpörgetni a turbinát külső hajtással.
Az ETD turbinája esetén is ekkor kezd a turbina, és a vele egybe tervezett, illetve külön hajtással
rendelkező fúvó egység működni az elvárt hatásfokkal. A veszteségek a fordulatszám négyzetével
arányosan növekednek, miközben a turbina teljesítménye az üzemi tartományban közel a
fordulatszám harmadik hatványával arányosan növekszik. (A légáram mozgási energiája:
1/2*m*v^2, ahol m is a sebesség függvénye) A két görbe metszésekor alakul ki a billenési pont,
amikortól a folyamat pozitív hajtást képes szolgáltatni. A labor mérések szerint a szűkülő és bővülő
keresztmetszetben a lokális hangsebesség megközelítéséhez a ki- és a bemenet között 0,13 bar
nyomáskülönbségre volt szükség. (Beáramlás abszolút 1 bárról, majd a torokban 295 m/s
légsebesség 0,58 bar statikus nyomás mellett, és a diffúzor végénél 1-0,13=0,87 bar abszolút
nyomásra volt szükség.) Ezek az értékek az ismert szakirodalommal is alátámaszthatók. A lapátok
légellenállásának egy része benne van, de egy része még hozzá fog adódni. Ezt a többletet a
turbinák jellemző 80% feletti hatásfokából kiindulva esetünkben 0,04 bárra becsülöm.
Ezt a 0,17 bár nyomáskülönbséget a turbina kereket követő, vagy azzal egybeépített fúvó egység
biztosítja. A fúvó teljesítmény igénye az entrópia csökkenéstől lehűlt, és közel kétszeresre
sűrűsödött levegő megállítási nyomásának növeléséhez nem éri el a turbinán kivett teljesítményt. A
fúvóval biztosítandó veszteségi nyomásigényt csökkenti 0,05 barral az a jelenség, hogy az áramló
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gázban az entrópia csökkenéshez statikus és megállítási, vagy össznyomás növekedés társul. Így
végül 0,12 bar nyomásesést kell pótolni a fúvóval, miközben a turbina a fúvókán eső 0,5 bar
statikus nyomású közeg mozgási energiájának közel felét hajtásra hasznosította.
(SZÁMÍTÁSOKAT MELLÉKELEM IGÉNY ESETÉN)
2. „Ha a ventilátor helyett egy statikus hőcserélőt teszünk a rendszerbe (amely
kialakítása révén ugyanolyan nyomásviszonyokat eredményez, mint a
ventilátor), ami ugyanúgy 50%-os energiakivéttel működik, akkor annak - ha
nem vezetjük el az energiát - izzásig kellene hevülnie a folyamatos
energiatöbblet miatt. Ennek külső energiabevitel nélkül elég kicsi a
valószínűsége, különösen egy zárt rendszerben.”
Az entrópia csökkentés (turbina és hűtés is) a statikus és megállítási hőmérséklet csökkenésével jár,
tehát felmelegedési veszély nincs.
Ha nem vezetjük el az energiát, akkor nincs fékezett turbina, nincs fékezett áramlás és nincs
entrópia csökkenés. A folyamat a veszteségek miatt leáll. Az ETD folyamatos energia (hajtás) kivét
esetén tud üzemben maradni.
A rendszer nem zárt, hanem nyitott, és ráadásul szabályozott. Ez a két jellemző szükséges például
egy hűtőgépnél is, hogy a hőt a hidegebb (hűtött) térből a melegebb térbe juttathassuk - külső hatás
segítségével. Ezen már senki sem kéri számon a magára hagyott rendszer szabad hőáramlását.
(termodinamika II. főtétel) Esetünkben a külső hatás a molekulák mozgási energiája amivel
egymást belökdösik a fúvókába - egyéb külső munkavégzés nélkül is. Külső hatás a turbinával való
szabályozott fékezés is. Nem komprimálunk, mint a gázturbinában szokás. Azt is mondhatjuk, hogy
a környezetben hőmozgást végző molekulák mozgási energiája gyorsítja fel a fúvókában áramló
molekulákat. A molekulák mozgási energiáját itt nem hidegebb felülettel hővezetéssel vesszük ki,
mint egy hőerőgéppel szokás, hanem az akár "melegebb" turbinalapát fékezésével.
3. „Szerintem hibás a p3=p4 feltételezés. Egy táguló csőben áramló levegő
nyomása a tágulás felé haladva csökken. Ha mégsem változik, akkor a
hőmérséklete emelkedik, amihez viszont energiát kell befektetni.”
A p3=p4 egyenlőség a megállítási, vagy össznyomásra vonatkozik... Ez állandó a fúvókában és
diffúzorban, mivel adiabatikus és izentropikus folyamatról van szó. (szubszonikus esetről
beszélünk) A statikus nyomásra természetesen nem igaz az egyenlőség ugyanúgy, mint a dinamikus
nyomásra sem.
4. „Ha feltételezzük, hogy a rendszer működik, és zárt térben üzemeltetjük,
akkor a kilépő hidegebb levegő hőt von el a környezetből, tehát a bemeneti
levegő hőmérséklete folyamatosan csökkenni fog. Ez nem mehet a
végtelenségig, mert a levegő egyszer eléri az abszolút nulla fokot.”

Teljesen korrekt megjegyzés. Már előbb gond lesz, mert a gázok kondenzálódnak már korábban. Az
ETD teljesítménye függ a beáramló levegő hőfokától. Példaként említem, hogy ugyanaz a
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berendezés 20 C fokos levegőt 61 fokkal -41 C fokra hűti, miközben 16 kW elméleti, 8 kW várható
teljesítményt szolgáltat.
Ha -30 C fokos levegőt használunk, akkor csak 46 C fokot tud hűteni, amely -76 C fok kiömlést
jelent 12 kW elméleti, 6 kW várható teljesítmény mellett. (Ez a kondenzációs statikus hőmérséklet
-93C fok határán van. ) Ilyen esetben "rontani" kell a hőkivét nagyságán.
Ha 150 C fokos levegőt használunk, akkor 105 fok esés mellett 45 C fok kiáramlás mellett 28/14
kW-ra számíthatunk egy fokozatban ugyanannál a berendezésnél.
A kulcsa az ETD-nek abban van, hogy a klasszikus termodinamika nem tudott mit kezdeni
azzal a ténnyel, hogy a molekulák mozgási energiájának csökkenése arányos ugyan a
hőmérséklet változásával, de kisebb térbe is "hűlve" az adott nyomáson bizonyos esetekben a
megállítási nyomás emelkedik. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata: Az entalpia alapú
számításoknál nem játszik szerepet az idő függvény. A valóságban pedig a lecsökkent
molekuláris mozgási energiához (hőmérséklet csökkenés) társult sűrűség növekedés mellett a
vizsgált térelemben áramló molekulák kisebb átlagos ütközési távolsága miatt az adott
sebesség mellett gyakrabban jönnek létre ütközések, amely többlet nyomás növekedést okoz a
vizsgált térben. Ezt leírva még nem láttam sehol, pedig az energia megmaradási elvet ez elégíti
ki, ha helyesen alkalmazzuk. Mindenki tudja, hogy az entalpia alapú számolás csak
közelítésre alkalmas empirikus módszer. (Nem véletlen, hogy a leginkább alkalmazott
Rayleigh és Fanno flow módszer is erős korrekcióval használható.) Ezzel szemben én a
mozgási energia megmaradására alapozom a számításaimat. (Ha nem lenne igazam, akkor
nem létezhetne a ma ismert univerzum.)
*****
TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN JÁRTAS OLVASÓ levele feketével szedve.
Pirossal a válaszok olvashatók.
„...A megküldött anyagról szakértői véleményt nem kívánok adni. Ahhoz, hogy bárki
egy ilyen projektet finanszírozzon, szakértői vélemény szükséges, amelyet
legvalószínűbb, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen tudnak hitelesen elkészíteni.
Kétlem, hogy az SZTNH rendelkezne olyan szakértelemmel, amely alapján vélemény
tudna mondani, és tudomásom szerint nincs is jogi felhatalmazása arra, hogy
befektetői döntéshez véleményt adjon. Semmilyen más utat nem látok, mint a hiteles
szakértői vélemény alapján fordulni a finanszírozóhoz. A megküldött leírás rövid
áttekintése alapján egyébként a „találmány” a fizika törvényeinek ellentmondó
„örökmozgó felfedezésének tűnik, hiszen a nyugvó levegőből külső behatás nélkül állít
elő elektromos energiát. Az sem világos, hogy milyen számítások validálásáról van szó,
mert az energia-megmaradás törvénye látszik sérülni. De hangsúlyozom, hogy a
„találmányt” hiteles szakértővel kell megvizsgálni.
Tisztelettel kérem, hogy ilyen konkrét kérésekkel szakértőket keressen meg.
Üdvözli
…….”
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Köszönöm ... küldött válaszát. Természetesen tiszteletben tartom a szakértővel kapcsolatos kérését,
de nem tudom, merre induljak. (Tudomásom szerint a BME-n szeptemberben arról tanácskoztak
szakemberek, hogy vajon melyik tanszékhez is tartozik (EGR, áramlástan, molekuláris
fizika/kémia). Szakvéleményt nem kaptunk. A validálását milliókért lehetne megrendelni.)
Az említett energiamegmaradási elveket is tiszteletben tartván, fel kell, hogy hívjam szíves
figyelmét arra a tényre, hogy az általam is meghivatkozott mértékadó szakirodalomban elfogadott
levezetéseket, definíciókat használom, és szó sincs "örökmozgózásról".
Sosem állítottam, hogy a nyugvó levegőből külső hatás nélkül elektromos energiát lehet
előállítani. Az általam ismert legalább 20 változata a termodinamika II. főtételének is "magára
hagyott rendszerből" indul ki, ahol az "önként" kifejezés kulcsfontosságú. A valóságos rendszerek
nem ilyenek. A hűtőgép is "hőenergiát szállít" a hidegebb térből a melegebbe - természetesen külső
hatásra. Azt is mondhatjuk, hogy nem egyetlen hő-, vagy energia tartályról van szó. Hozzáadott
energia tartály, vagy forrás lehet a mechanikai munka, valamilyen erőtér/potenciáltér, vegyi energia,
külső hőközlés (konvekció, kondukció, radiáció)...
Nyitott, szabályozott, ráadásul áramló közeget tartalmazó rendszerre - mint az ETD is - nem
alkalmazható olyan definíció, amely eleve feltételezi a magára hagyott állapotot, ahol természetes a
kiegyenlítődés, és kizárja a külső hatást. A termodinamika II. főtételét nem véletlenül csiszolták,
variálták Clausius óta olyan sokan, mert egyik korábbi változatot sem találták kielégítőnek az adott
esetben. A molekuláris hőtan, amelyet inkább nevezhetnénk energiatannak, már lehetőséget biztosít
arra, hogy a korábban elnagyolt jelenségeket vizsgáljuk. Áramló közeg, főleg gáz statikus és
dinamikus jellemzőinek meghatározása ma sem megoldott. Közelítésekre, empirikus táblázatokra
van szükség. (Rayleigh flow, Fanno flow)
Ismert tények, amelyekből kiindultam:
A "nyugvó levegő" molekulái szobahőmérsékleten átlagosan 500 m/s sebességű hőmozgást
végeznek, vagyis mozgási energiával rendelkeznek. Ez a mozgási energia arányos az abszolút
hőmérséklettel, és reverzibilis folyamattal változtatható.
Áramló gáz statikus- és össznyomása megnő, ha az entrópiája csökken ( pl. hűtés)
A csökkenő entrópia a molekulák mozgási energiájának, vagyis hőmozgási sebességének
csökkenésével is jár. A sebesség csökkenése mellett a molekulák ütközési távolsága is csökken. A
csökkent ütközési távolság azt is eredményezi, hogy az adott sebességgel haladó molekulák
gyakrabban ütköznek. (Ezt az ütközési frekvencia növekedést a klasszikus termodinamika nem
tudta kezelni, ezért csak elhanyagolt jelenségként említi a nyomásnövekedést.)
A turbina is a munkagáz entrópiáját csökkenti.
Ezen fenti tények, jelenségek és információk alapján állíthatjuk, hogy az ETD megvalósítható
elméletben és gyakorlatban egyaránt - a jelenlegi tudásunk szerint.
Részletesebben, számításokkal alátámasztva is kifejtem álláspontomat a mellékelt jegyzet1-1.pdf
fájlban. Kérem, mérlegelje levelem érveit, és, mint országunk vezető természettudományos
személyisége, segítsen abban, hogy tézisem megfelelő szakértői szintre eljuthasson!
*****
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Innovációs vezető ...Úr véleménye, és az adott válasz:
„Az ETD… … működésének energiaforrása a környezeti nyugvó levegő molekuláinak mozgási
energiája… … Ezen működési elv alapján örökmozgót lehetne készíteni mindaddig, amíg a
környezeti levegőt 0 K-re nem hűti. Ez ütközik az energiamegmaradás elvével, így a tudomány mai
állása szerint elvileg sem működhet az elgondolás. A dokumentáció inkonzisztens a felhasznált
szakirodalom és áramlástani levezetések tekintetében; például a Brown-mozgás átlagos kinetikus
energiájából levezetett (hőmérséklet függő) átlagos molekuláris sebességhez gyakorlatilag az
ekvipotenciális tételt használja, amely azonban csak termikus egyensúly esetén alkalmazható. Nem
foglalkozik a levezetések során a Brown-mozgás irányával, illetve az ütközések eredő áramlást
kioltó hatásával, holott a molekulák mozgási energiájának „kinyerésére” épül az elgondolás.
Jelen… … szakértői vélemény vonatkozásában kifogástételre nincs lehetőség.”
Az Indoklás első bekezdésében az "örökmozgó" említése arról tanúskodik, hogy a pályázathoz
mellékelt ETD elméleti számításokat nem tanulmányozta … Úr. Lehet, hogy meg sem kapta?
Induljunk ki abból, hogy nem ismerte kellőképpen.
Az elméleti leírásban és számításokban az energiamegmaradási elv nem sérül, sőt kifejezetten
ragaszkodom hozzá, szemben minden örökmozgózós fejtegetéssel. Ezt a jelen levelemhez mellékelt
jegyzet2.pdf dokumentumban újra, részletesen ki is fejtem.
A termodinamika második főtételének legalább 20 közismert megfogalmazását (Clausiustól kezdve
napjainkig)tanulmányoztam, de azok között egyet sem találtam, amelynek ellent mondana az ETD
körfolyamata. ... Úr melyikre gondolhatott?
A Brown mozgásról idézem a wikipediát: "A Brown-mozgás a gázokban és folyadékokban lebegő
részecskék szüntelenül zajló, véletlenszerű mozgása, amelyet Robert Brown angol botanikus fedezett
fel vízben elkevert virágporszemcsék vizsgálata során."
Tehát a Brown mozgást nem a gáz, vagy vízmolekulák végzik, hanem a bennük úszkáló virágpor. A
levegő molekulái szobahőmérsékleten átlagosan 500 m/s sebességgel mozognak, ahogyan ezt írom
is a szakirodalomra hivatkozva. A Brown mozgás legfeljebb néhány mm/s -os sebességet érhet el. ...
Úrnak abban igaza van, hogy a "Brown mozgással" nem konzisztens az ETD elmélet, de nem is
kell, hogy az legyen! További részletek a mellékeltben. Lebegő por mozgásával nem foglalkozunk.
Az "ekvipartició tételről" idézek a wikipediáról: "Az ekvipartíció tétele azt mondja ki, hogy minden
szabadságfokhoz (sebesség-jellemzőhöz), átlagosan egy molekulára 1⁄2kBT mozgási energia
tartozik, ezért 1⁄2kBT részben járul a rendszer hőkapacitásához... ...Az ekvipartíció elmélet nem
működik, amikor a termikus energia kBT jelentősen kisebb, mint az energiaszintek közötti tér. Hibás
volt az a feltételezés, hogy az energiaszintek folytonos közeget alkotnak. Ezért nem is lehetett
megmagyarázni a hőkapacitások viselkedését és a feketetest-sugárzást; szükség volt egy új
elméletre, a kvantummechanika és a kvantumtérelméletre."
A mellékelt jegyzetben kihangsúlyozom, hogy nem fogadom el a "fizikai teret folytonosan kitöltő
kontinuum" elméletét (egy tőről fakad az ekvipartició tétellel), hanem annál pontosabb, az energia
megmaradás elvét betartó számítási módszert dolgoztam ki. Ezt egy szakértőnek illett volna
elolvasni a mellékletből, ha rendelkezésre állt volna.
A "Nem foglalkozik a levezetések során a Brown-mozgás irányával..." megjegyzés értelmezhetetlen,
mert egyrészt a Brown mozgáshoz nincs köze a levezetésnek (Lásd fent), másrészt a melléklet 1-es
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és 2-es ábrája a vektorokkal ábrázolt (irány, értelem, nagyság) mutatja a mozgási energia irányát,
változását. A http://www.magaimotor.magai.eu/atalakito.php honlapon lévő 2. ábra animálva is
mutatja az átlagos molekulák mozgásának változását.
A szakpolitikai vélemény végén található vastagított mondat: "A szakértői vélemény
vonatkozásában kifogástételre nincs lehetőség." azt jelenti, hogy az esetleges tévedések korrekciója
nem lehetséges?
A fent részletezett félreértések, illetve tévedések megbeszélése érdekében javaslok egy személyes
találkozót. Az időpontra nézve várom javaslatát.
*****
Azóta is várok...
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