Az elért eredmények rövid ismertetése:
A termodinamika variációs elveinek alkalmazásai terén 2007 óta
kutatási vonal indult a reciprocitási relációk elfogadottságán
felderítésére. [1,6,18]
A termodinamika mechanikai alkalmazásai terén:
A termodinamika és a termodinamikai reológia eredményeinek, mó
propagálása és új alkalmazási területek felderítése.
[2,3,6,12,13,14,17,18]
A termoelaszticitás új termodinamikai elméletének megalapozása
termikus feszültség kialakulásának egy új lehetõségét jósolja
nem-egyensúlyi termodinamika. Az entrópiatranszport sûrûség
nem-egyensúlyi általánosításai a termoelaszticitásnak olyan el
vezet, amely értelmezni tudja az egyes alagutakban jelentkezõ
vékony habarcsréteggel való gyakorlatbeli megakadályozását. Az
elmélet alkalmas a nedvesség áramlás hatásának figyelembevétel
[4,5,9,10,16] Az entrópiatranszport sûrûség formulájának által
felveti a hõ és a munka fogalmainak az általánosan elterjedtek
eltérõ, a modern igényeknek is megfelelõ értelmezését. [11,15,
Az elektromosan töltött test mechanikai mozgásegyenletének
összehangolása az elektrodinamika elméletével.
Az öngyorsító töltés paradoxonja nem nyert az irodalomban megn
feloldást. Az öngyorsítás kiküszöbölése az energia megmaradás
megsértésére vezet. Következõ lépésben megvizsgáltam, hogy az
vákuum nemlétezésének kimondása megoldás-e?
Megállapítottuk, hogy az öngyorsításra vezetõ ellentmondás az
elektrodinamika alaptörvényeiben van.
Az elektromágneses sugárzás ismert elméletébõl a töltés öngyor
kiküszöbölhetõ az energia megmaradásának megsértése nélkül, de
csak konvergens hullám társulásával sikerült konzisztens elmél
kialakítani, Maxwell egyenleteit változatlanul hagyva, csupán
végtelenbeli viselkedés, a végtelenbeli határfeltételek
megváltoztatásával. [7,8]
(Ez csak átöltözteti az ellentmondást, nem oldja fel.)
A hõ klasszikus definiciója nem-egyensúlyi rendszerekben tarth
Az általánosan használt definiciók gyengesége csak az entrópia
áramsûrûség korrekt modellezésével ellensúlyozhatóak. [11,15]
A reciprocitási relációk szerkezetének vizsgálata és azok
általánosítása. Az Onsager-Casimir-féle reciprocitási relációk
általánosabb érvényûek, mint amit az ismert bizonyítások mutat
Az elektronikus eszközökben használt NiMH akkumulátorok termod
modellezéséhez tervezett kísérletek elõkészítése.
(Nagyon nehézkesen haladok.)
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További publikáció (és kutatási) tervek:
Az elektromágneses sugárzás elméletének termodinamikai korrigá
Az Onsager-Casimir féle reciprocitási relációk szerkezetének v
és azok általánosítása.
Az irreverzibilis termodinamika és a kvantum elmélet összehang

Brief survey of the results:
A new line concerning the variational principles of thermodyna
opened to find out the acceptance of the reciprocal relations
2007. [1,6,18]
Applying thermodynamics in mechanics:
Propagating the results and methods of thermodynamics and ther
rheology and looking for new fields of applications.
[2,3,6,12,13,14,17,18]
Foundation of a new thermodynamic theory for thermal stress.
Non-equilibrium thermodynamics forecasts a new possibility to
development of thermal stress. The non-equilibrium generalizat
the entropy transport leads to a theory that can explain why t
the rock in some tunnels can be prevented with a thin layer of
The new theory can be furnished with moisture migration. [4,5,
The reinterpretation of the entropy transport involves the
reconsideration of the generally used ideas of heat and work t
to the modern demands. [11,15,18]
Fitting the equation of motion of a charged body to electrodyn
paradox of the run away solution has not been ceased; it viola
the conservation of the energy. Next I examined if the denial
absolute vacuum solves the problem. The root of the problem ha
found in the laws of electrodynamics. Form the well known theo
electromagnetic radiation, the run away solution can be exclud
violation the conservation of energy but with some convergent
keeping Maxwell's equations intact but changing the boundary c
[7,8] (The contradiction has only changed dress.)
The classical definition of heat can not be maintained out of
equilibrium; correct modeling entropy flow can overrule their
[11,15]
Investigating the structure of the reciprocal relations and th
generalizations. The Onsager-Casimir reciprocal relations are
general then coming from the known proofs. [18]
Preparing experiments with rechargeable batteries.
(I cam manage but hardly.)
Further plans for publications and research:
To go on with fitting thermodynamics and the theory of electro
Investigating the structure and possible generalizations of th
To fit thermodynamics and quantum theory.

