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ABSTRACT 

Authors show theoretical basses of a new thermodynamic process to maximize heat engine efficiency, that 
uses theoretical Carnot cycles or other real cycles like Otto, Diesel or Atkinson, and realize the possibility to 
separate that, as independent thermodynamic cycle. New thermodynamic cycle encompasses the physical 
interaction of two entropic divided systems, of which one is a variable mass system and other is a conventional 
constant mass system.  The coupled thermodynamic system accomplish several nonequilibrium thermodynamic 
stages of an irreversible proces, that allow both to increase the total entropy of the coupled system and variable 
mass system and both decrease the total entropy of a constant  mass system. The biological processes similarity 
of negentropy production like metabolism or breathing, and the new fundamental theory process application areas 
in transporting and power generation (classical and nuclear), are claimed. 

The Study starts at James Atkinson idea that he initiated in 1882 about reciprocately pistons heat engine 
efficiency improvement of an constant mass working fluide in reversible thermodynamic cycle by cinematical 
design modification of the two suscesive strokes, that the compression stroke is less longer than the expansion 
stroke. Results of last theoretical available studies about cycle performances are showed. This work extends the 
study about real internal combustion engines, that exiges exhaust-intake ‘pumping cycles’ use, in order to restore 
the oxygen concentration prior cycle resuming, and notify the revese of ‘pumping cycle’ stages after constant mass 
system pressure decrease below atmospheric pressure, concurrent with a composed variable mass system 
genesis, which specifical entropy reach asymptotic after environmental specifical entropy. 
This paper emphasize possible positive work increase and negative work decrease in total cycle power balance, in 
all actual heat engines types, if irreversible thermodynamics cycles and coupled thermodynamic systems  are 
used. 

 

Utilizarea noţiunii generice de ENTROPIE (S), în sistemele fizice izolate (i), cu un număr finit de 
componente (Ni) şi a principiului al doilea al termodinamicii, care impune creşterea continuă a entropiei 
(dSi>0), în cadrul oricărei evoluţii termodinamice posibile în natură pentru sisteme izolate, explică 
ireversibilitatea transformării, oricărei variaţii de lucru mecanic (dLi>0), în cantitate de căldură 
(dQi>0),totdeauna în acest sens, prin noţiunea de randament a transformării inverse, ηi=dLi/dQi<1. 
Producerea de căldură este asociată cu o creştere a dezordinii. Producerea de lucru mecanic este 
asociată cu ordonarea elementelor sistemului. Transformarea integrală dQi în dLi nu este posibilă. 

Analizând orice ciclu termodinamic „reversibil”, inclusiv ciclul Carnot (a se vedea Fig. 1 şi Fig. 2), se 
constată că, se realizează în cadrul unui subsistem, cu un număr “constant” (c) de constituenţi (Nc), 
care include cel puţin o transformare termodinamică în care entropia scade (dSc>0) – ceea ce nu se 
acceptă pentru un subsistem izolat…În acest caz, subsistemul trebuie să schimbe energie cu mediul 
exterior sub formă de căldură sau substanţă. Mediul extern (m), devine un al doilea subsistem de 
dimensiuni finite (Nm), cu care primul subsistem se cuplează, pentru a permite ireversibilitatea 
transformării integrale (dSi = dSm+dSc >0), în sistemul cuplat (Ni = Nm+Nc).  


Dacă introducem termenul de „variaţie a entropiei specifice” în sistemul finit cuplat (dsi= dSi/Ni >0), 
cu dimensiuni (Ni) ce tind spre infinit (reprezentat de univers în totalitatea lui), constăm că efectul de 
creştere a entropiei specifice a sistemului cuplat, devine practic neglijabil (dsi~0), condiţie în care 
mediul devine la limită, un rezervor infinit de substanţă cu temperatură scăzută, care diluează variaţia 
de entropie primită de la orice subsistem al său care parcurge „transformări ciclice”, prin care periodic 
revine la entropia scăzută de la care a pornit, fie prin transfer termic, fie prin schimb de substanţă în 
cantităţi mici cu partea cvazii-infinită (Nm) a sistemului cuplant…creşterea entropiei specifice a 
mediului, impune , după fiecare ciclu, fie o scadere continuă a cantităţii aspirate fie o reluare a ciclului 
de la o entropie în continuă creştere.  

Prin neglijarea acestei creşteri entropice definim în această lucrare „subsistemul idealizat”. 

Transformările izobare, izoterme şi politrope care se derulează în subsistemul idealizat, sunt efecte 
văzute în sistemul termodinamic global reprezentat de univers în totalitatea lui, ca rezultate din 
contribuţia proceselor ireversibile de difuzie (datorate in principal agitaţiei termice a componentelor) şi 
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de echilibru calorimetric (prin care, proporţional cu capacitatea calorică a fiecărui subsistem, orice 
diferenţă de temperatură între componentele sistemului tinde să se medieze). 

Pornind de la reprezentarea în coordonate presiune-volum  şi temperatură entropie, în subsistemul 
idealizat a „ciclurilor reversibile” cunoscute, care utilizează cantitate de fluid (mf), constantă (a se vedea 
Fig. 1 şi Fig. 2)  se poate aprecia randamentul ciclului Carnot, compus din două transformări izentropice 
(1-2 şi 3-4) şi două transformări izoterme (2-3 şi 4-1):  

ηc=1-Q41/Q23 = 1-T4/T2 

Condiţia de maximizare este dată de minimul raportului T4/T2. Aceasta poate  fi realizată fie prin 
creşterea temperaturii sursei calde T2, fie prin scăderea temperaturii sursei reci T4.  

În cazul motoarelor cu ardere internă (m.a.i.) clasice, temperatura sursei calde e realizată prin 
arderea unui combustibil cu oxigenul prezent în fluidul de lucru (de regulă aer provenit din mediul 
exterior la presiune şi temperatură normală po, respectiv To). Ca urmare, acest fluid va trebui schimbat 
după fiecare destindere.  

Procedeul utilizat în prezent, presupune evacuarea iniţial în mediul exterior a unei cantităţi  cât mai 
mari din fluidul uzat prin scăderea la minim a volumului de lucru prin transformarea izobară (4-5),  
urmată apoi de aspiraţia unei cantităţi egale de aer proaspăt prin creşterea la maxim a volumului de 
lucru  prin transformarea izobară (6-7). Reluarea ciclului din punctul 1, se face prin comprimarea 
izentropică (7-1). Procesul este favorizat de faptul că presiunea fluidului uzat după destindere, la un 
volum egal cu cel de la care s-a pornit comprimarea este mult peste po (p4=p5>>po) iar presiunea pe 
aspiraţie poate ajunge sub po (p6=p7<po).  Transformarea 45671 descrie un ciclu derulat în sens 
invers prin care se consumă un lucru mecanic suplimentar pentru realizarea schimbului de gaze, 
denumit in literatura de specialitate „ciclu de pompaj” si respectiv „lucru mecanic de pompaj” (Lp). 
Considerând că întreaga cantitate de fluid (mf) a fost înlocuită prin ciclul de pompaj, şi notând cu Cv, 
căldura masică medie a fluidului pe timpul procesului de înlocuire, poate fi aproximat 
Lp=Q4567~mf*Cv(T4-To).  

Randamentul ciclului clasic va fi  ηcL=1-Q4567/Q23 = 1- mf*Cv(T4-To)/Q23 

Deci maximizarea ηcL idealizat, poate fi făcută prin micşorarea diferenţei (T4 –To), pentru aceeasi 
Q23 primită pe parcursul arderii combustibilului.  

În prezent, la m.a.i. clasice actuale se obţine T4 min~To+550 K. 

În 1882 James Atkinson a lansat ideea privind creşterea randamentului efectiv al maşinilor termice 
cu piston ce utilizează transformări ciclice reversibile ale unui fluid de lucru de masa constantă, prin 
modificarea constructiva a cinematicii, astfel încât să realizeze un volum de destindere al fluidului, mai 
mare decât cel de comprimare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1 Diagrama P-V (caz idealizat)                                        Fig. 2 Diagrama T-S (caz idealizat) 

 

James Atkinson a conceput un mecanism cu piston, care permitea realizarea aspiraţiei fluidului de 
lucru din mediul exterior (caracterizat prin entropie specifică minimă sm), la un volum V4, mai mic decât 
volumul V4’ (a se vedea figurile 1 şi 2), astfel încât să ajungă după destindere la o presiune p4’, şi o 
temperatură T4’, cât mai apropiate de presiunea po şi temperatura To ale mediului exterior.  
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La m.a.i. Atkinson (p4’~po;T4’<T4) idealizat, ηA=1-Q4’5’6’7’/Q23  şi performanţa maximă a acestuia 
atinsă de motoarele de ultimă generaţie este T4’ min. ~To+250 K. 

Studiul teoretic al ciclului termodinamic efectuat de Ernest Rogers (publicat în aprilie 2008) pentru a 
estima performanţele procedeului Atkinson în funcţie de un parametru „A”, definit ca „raportul dintre  
volumul de destindere şi volumul de comprimare” menţionate anterior, relevă faptul că eficienţa acestui 
procedeu faţă de cel care utilizează volume egale, creşte asimptotic cu creşterea valorii raportului „A”, 
către o valoarea limită permisă de performanţele teoretice ale ciclului Carnot reversibil, ηc=1-T4/T2, 
care s-ar realiza cu sistemul de masă constantă, dacă ar evolua între temperatura maximă a sursei 
calde T2 şi temperatura minimă realizată la sfârşitul destinderii (1-T4/T2 <ηA<1-T4’/T2).  

La finalul unei astfel de transformări, deşi presiunea poate ajunge până la presiunea po, temperatura 
va fi încă mult superioară temperaturii To. Concluzia este că realizarea “ciclului de pompaj”, evacuare-
admisie nu permite realizarea p4’=po simultan cu T4’=To. Aceasta limitează randamentul ciclului 
Atkinson, aplicat la m.a.i. actuale la circa 63%. 

Se observă că această limitare a pornit de la necesitatea de a realiza schimbul de fluid, prin 
evacuarea totală a fluidului uzat şi înlocuirea lui integrală cu un fluid proaspăt, necesar reluării ciclului. 

S-a căutat o soluţie pentru micşorarea suplimentară a temperaturii gazelor arse prin destindere 
adiabatică în cilindru motor, până la o valoare apropiată de cea atmosferică de 27ºC (în condiţii 
normale de presiune). 

La centralele termice sau nuclearo-electrice cu abur se poate continua destinderea 4-4” ,  prin 
condensarea aburului până la T4”~To; p4”~0.05bar; reintrarea pe adiabata 7”-1-2 se face prin răcirea 
izotermă cu disiparea Q4”7”; ηc=1-Q4”7”/Q23 ; dar în cazul centralelor cu abur, nu este necesar un 
“ciclu de pompaj”. 

La această presiune însă la m.a.i. Atkinson, nu mai este posibil să se realizeze etapa de evacuarea 
a gazelor arse, urmată de etapa de admisie a gazelor proaspete şi ciclul de ardere, practic nu mai 
poate fi reluat.  

Cum putem reduce simultan p4’ şi T4’ aproape de po şi To, realizând şi “ciclu de pompaj”?  

Se constată că dacă am continua destinderea până la atingerea temperaturii To, în cilindru vom 
avea o presiune de ~0,05 bari după o destindere suplimentară de circa 4-5 ori a volumului de la care s-
a pornit comprimarea (V4”~5*V4). Din acest punct putem realiza o  admisie izocoră (4”-5”) a masei mc 
de aer de compensare până la atingerea presiunii de po; dacă temperatura aerului e To, compensarea 
se face fără schimb de căldură, prin difuzie termică şi fără consum de lucru mecanic; realizăm apoi o 
compresie izentroipică (5”-6”) până la p4’>po.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Diagrama P-V  (caz idealizat)                                      Fig. 4 Diagrama T-S (caz idealizat)  

Concentraţia de aer proaspăt (Ca) după diluţie în mf este Ca=mc/(mc+mf)~(po-p4”)/po ~ 0.95.  

Această concentraţie e mult mai mare decât cea realizată de schimbul de gaze prin ciclul de pompaj 
clasic, ceea ce înseamnă că prin diluţie, am adus entropia specifică a fluidului la o valoare foarte 
apropiată de entropia mediului, crescând aditiv insă entropia lui totală. Readucerea fluidului la starea 
entropia de la care porneşte ciclul Atkinson se poate face prin evacuarea izoterm-izobară (6”-7”) 
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surplusului mc de fluid până la atingerea masei reziduale mf, dar inchiderea ciclului după destinderea 
izentropică pe calea (7”4”5”6”7”) însumează un lucru mecanic (7”-4”), apreciabil reprezentat de 
suprafaţa curbei de pompaj. 

Considerând totuşi, că am face un experiment prin care am deschide supapa de evacuare după ce 
presiunea scade sub 0.9-0.8 bari, se constată că prin galeria de evacuare va începe ADMISIA 
(aspiraţia) aerului din mediul exterior,  care se amestecă cu gazele arse. Depresiunea în cilindru se va 
menţine practic în jurul acestei valori, oricât de mult am continua destinderea, datorită compensării pas 
cu pas, a diferinţei dintre presiunea mediului şi presiunea parţială a fluidului destins, cu aportul de 
presiunea parţială a noii cantităţi de aer aspirate. 

Se constată astfel că, se formează un nou sistem termodinamic al cărui număr de moli este în 
continuă creştere şi a cărui entropie specifică (sc) se va micşora, în principal datorită aportului de 
molecule cu entropie specifică scăzută provenite din mediul exterior (sm, sm<sc). 

Prin creşterea suplimentară a raportului A, după scăderea presiunii sub presiunea atmosferică şi 
prin menţinerea deschiderii adecvate a comunicării cu mediul exterior, se poate realiza pătrunderea 
unei cantităţi suficient de mari de molecule din mediu în cilindru, pentru ca entropia specifică a 
sistemului cuplat să se apropie la o diferenţă nesemnificativă de entropia specifică a mediului din care 
provin moleculele utilizate pentru amestec (se aplică S=Nk lnN şi s=S/N). 

În consecinţă, prin diluţie, amestecul speciilor gaze arse şi aer proaspăt va avea o concentraţie de 
gaze arse neglijabilă şi o entropie specifică apropiată de cea a fluidului iniţial. Acest amestec ar putea fi 
comprimat pentru a relua fazele ciclului Carnot…dar atât entropia totală cât şi masa sistemului în  
această etapă, sunt mult mai mari decât entropia şi respectiv masa totală a sistemului, considerate în 
etapa iniţială a ciclului Carnot de bază (V=Va).  

Pentru a readuce entropia totală la valoarea iniţială (S=Sc şi s=sc), în condiţiile în care entropia 
specifică a sistemului cuplat a fost redusă la o valoare apropiată de cea mediului extern (sc~so) şi în 
care avem un surplus de fluid (mV’’po=mf+mc) este suficient să realizăm evacuarea surplusului de fluid 
până la un număr de moli apropiat de cel de la care s-a pornit procesul de amestecare, a celor două 
fluide. 

Deci, înainte de a realiza compresia şi reluarea ciclului, după fazele sistemului clasic, ce utilizează o 
masă constantă de fluid, e necesar să continuăm „ciclul de pompaj” cu faza de EVACUARE scoţând  
din cilindru surplusul de masă introdus în faza anterioară de destindere izobară compensată, pentru 
scăderea entropiei specifice a sistemului (aici se pot găsi similitudini in domeniul biologic,  cu procesele 
metabolice şi cu procesul de respiraţie). 

Este evident că, pentru a permite derularea procedeului în etapele amintite, rolul galeriilor de 
admisie şi evacuare va fi inversat, încă din faza de proiectare a motorului, iar fazele de deschidere a 
supapelor vor fi adaptate fazelor noului procedeu. 

Trebuie subliniat aici că,  la finalul cursei de mărire a volumului, în cilindru avem o presiune sub cea 
atmosferică. În această situaţie se va menţine admisia deschisă şi la micşorarea volumului până ce 
presiunea trece de presiunea atmosferică, după care se va deschide supapa de evacuare. 

Modelarea pe calculator a “ciclului de pompaj compensat” , a relevat faptul că, e posibil sa se reducă 
suprafata acestuia prin deschiderea admisiei în punctul 4a, imediat ce se realizează presiunea de 0,9-
0,85 bari; prin patrunderea treptată a aerului rece de compensare, se produce o răcire suplimentară a 
gazelor arse ce favorizează umplerea printr-o depresiune suplimentară, ce permite reducerea cursei de 
destindere la V5a<V4”; admisia, va continua pe prima parte a cursei de comprimare de la 5a la 6a; 
astfel se reduce cantitea de căldură evacuată Q6a7”. 

Se poate remarca în continuare că, prin aplicarea procedeului, temperatura medie pe ciclu a fluidului 
de masă variabilă din volumul de lucru al maşinii termice, este sensibil redusă, atât faţă de ciclul clasic 
(Otto sau Diesel), cât şi faţă de ciclul Atkinson, care utilizează un fluid cu masă constantă. Acest fapt 
duce la ideea că, la această temperatură medie, materialele componente ale echipamentului şi 
lubrifianţii utilizaţi, ar putea să-şi păstreze proprietăţile mecanice şi chimice în domenii acceptabile 
pentru fi utilizate ca atare, fără a mai necesita o răcire suplimentară. Motorul care ar aplica acest 
procedeu ar putea fi considerat ca un „motor cu ardere şi răcire internă”.  Cu alte cuvinte răcirea 
fluidului de lucru prin destindere şi amestecare poate asigura integral şi răcirea echipamentului şi a 
uleiurilor  de ungere. În acest caz, motorul ar putea fi izolat adiabatic la exterior, ceea ce ar apropia 
foarte mult forma medie a curbei transformărilor realizate pe timpul comprimării şi a destinderii fluidului 
de masă constantă, de forma unei adiabate şi reprezentarea grafică a ciclului pe perioada cât se 
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utilizează fluidul de masă constantă ar putea fi aproximată cu reprezentarea grafică a ciclului Carnot, 
realizat între temperatura sursei calde Tc şi temperatura medie a amestecului de fluide evacuate T’po. 

Simularea pe calculator a fazelor de procedeu pentru procedeul propus, a confirmat estimările 
privind posibilităţile de creştere a randamentului, oferind informaţii deosebit de utile asupra modului de 
optimizarea fazelor de procedeu şi date de intrare pentru proiectarea noului tip de motor. 

Programul dezvoltat a considerat ca bază de plecare legile universale de conservare a masei şi a 
energiei şi  a realizat, simularea matematică din grad în grad de rotaţie arbore motor, a transferului de 
masă şi energie sub formă de căldură (incluzând atât energia de translaţie cât şi cea de vibraţie şi 
rotaţie a moleculelor de fluid şi efectul combinat al acestor energii asupra variaţiei cu temperatura a 
căldurilor specifice) 

Studiul procedeului combinat, a condus la ideea ca ar fi posiblă decuplarea fizică a procesului 
ireversibil sub forma unui ciclu termodinamic independent (“ciclu temodinamic cu compensare 
entropică” - a se vedea figurile 5 şi 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Diagrama P-V  (ciclu ipotetic estimat)               Fig. 6 Diagrama T-S (ciclu ipotetic estimat) 

 

Noul ciclu termodinamic, este indicat pentru turbine de tip Tesla, care pot suporta fără să se 
distrugă, transformări de fază de tip lichid-vapori-lichid şi în care procese de încălzire/răcire şi de 
condensare a vaporilor prin amestecare cu picături atomizate de lichid ar fi posibile şi ar putea avea o 
eficacitate sporită. Asigurarea depresiunii din turbina Tesla, se poate face prin sifonare cu o coloană 
dublă de apă în circuit deschis. Controlul debitelor pentru optimizarea parametrilor de funcţionare se 
poate realiza prin vane de secţiune variabilă pe fiecare ramură a coloanei de sifonare. Dimensionarea 
componentelor instalaţiei, se face astfel încât să se asigure continuitatea parametrilor termodinamici ai 
fluidului în instalaţie, în punctele în care se propune a realiza trecerea efectivă de la o lege de 
transformare termodinamică la alta. 

Noul ciclu termodinamic, oferă inginerilor posibilitatea de a propune şi breveta o noua generaţie de 
maşini termice, care să lucreze la presiuni şi temperaturi scăzute şi să utilizeze tehnologii şi materiale 
ieftine. Precizăm că acest ciclu nu acceptă „ciclul inversat”, datorită ireversibilităţii procesului de difuzie. 

Soluţiile tehnologice avute în vedere ar putea să evite asumarea de riscuri suplimentare asociate, pe 
perioadele de operare, de întreţinere şi de dezafectare şi să limiteze dezvoltarea de tehnologii şi 
materiale asociate, cu proprietăţi fizice şi chimice periculoase pentru sănătatea oamenilor şi pentru 
mediu (tendinţa actuală impusă pentru reactoarele nucleare de înaltă şi foarte înaltă temperatură din 
generaţiile III şi IV). Aceste noi concepte ar putea oferi în viitor o dezvoltare durabilă prin reducerea 
cheltuielilor cu stocarea deşeurilor şi cu neutralizarea în siguranţă a produselor secundare. 
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