
 

 

ენერგიის ელექტრო-დეფორმაციული გენერატორის ფიზიკური არსი, როგორც ცოცხალი 

ორგანიზმების მოძრაობის  თეორიული საფუძველი. კარნოს თეორემა, როგორც კერძო 

შემთხვევა. 

ამირან აფციაური - ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემია 

 

რეზიუმე: ნაშრომში გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ სითბური ენერგიიდან მექანიკური 

ენერგიის გენერირებისათვის, მუშა სხეულის სახით, გარდა გაზისა, შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნას თხევადი და მყარი სხეულებიც. გარდა იმისა რომ მოცულობითი კუმშვა-გაფართოება შეუძლიათ 

ცოცხალ ორგანიზმებს, ხელოვნურად უკვე შექმნილია ისეთი პოლიმერული მასალები, რომლებიც 

განიცდიან მნიშვნელოვან დეფორმაციებს მცირე ელექტრული სიგნალების ზემოქმედებით. 

შესაბამისად, ისევე როგორც ეს შესძლო ბუნებამ, ადამიანსაც შეუძლია შექმნას ისეთი კომპოზიტური 

ძრავა, რომელიც, ტემპერატურის მცირე გრადიენტების პირობებშიც კი, მცირე შეშფოთებების 

(იონური სიგნალების) ზემოქმედებით, გამოიმუშავებს სასარგებლო ენერგიას. ნაშრომში ნაჩვენებია, 

რომ  ასეთი გარდამქმნელების მარგი ქმედების კოეფიციენტი კარნოს თბური ძრავას ეფექტურობაზე 

გაცილებით მაღალია და, კარნოს თეორემის საწინააღმდეგოდ, დამოკიდებულია მასალის ფიზიკურ 

თვისებებზე. მიღებულია მარგი ქმედების კოეფიციენტის გამოსახულება ასეთი ტიპის 

დაბალტემპერატურული კომპოზიტური გენერატორისა, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმებში 

მექანიკური ენერგიის გენერაციის ფიზიკურ მოდელს წარმოადგენს. შესაბამისად, უმარტივეს 

მაგალითზე, ნაჩვენებია, რომ კარნოს თეორემას არა აქვს უნივერსალური  ხასიათი. ახალი სინთეტური 

მასალების შექმნის და გამოცდის გზით, შესაძლებელია შეიქმნას სრულიად ახალი ტიპის გაცილებით 

მაღალი ეფექტურობის თბური ძრავები. დამოუკიდებლად იმისა, თუ რამდენად ეფექტური 

აღმოჩნდებიან ისინი პრაქტიკული გამოყენებისათვის, კვლევა ამ მიმართულებით ძალზე 

აქტუალურია, ვინაიდან ეს მიმართულება ანგრევს თერმოდინამიკის და არსებული, ეკოლოგიურად 

საშიში ენერგეტიკის თეორიულ საფუძვლებს და ადასტურებს, რომ კაცობრიობას შეუძლია შექმნას 

ისეთი მანქანები, რომლებიც ეფექტურად გამოიმუშავებენ ენერგიას გარემომცველი წონასწორული 

სივრციდან, ნულოვანი ან უმნიშვნელო ტემპერატურული სხვაობების პირობებში. 

 

1. შესავალი 

1824 წელს, როდესაც თერმული ენერგიის ბუნება ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე შესწავლილი 

და, ამ ენერგიის აღსანიშნავად, ლავუაზიეს მიერ შემოღებული ჰიპოთეტური უწონო სითხის 

(სითბომბადის) კონცეფცია გამოიყენებოდა, ფრანგმა ფიზიკოსმა სადი კარნომ შემოგვთავაზა 

იდეალური სითბური ძრავას ციკლი, რომელიც ყველაზე სრულყოფილად გარდაქმნის 

სითბოს მექანიკურ ენერგიად (ანუ, იმდროინდელი ტერმინოლოგიით, მამოძრავებელ 

ძალად). სიტყვიერად, ასეთი მანქანის ეფექტურობა კარნომ შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა. 

”... სითბოს მამოძრავებელი ძალა შეიძლება საკმაოდ საფუძვლიანად შევადაროთ ვარდნილი 

წყლის ძალას: ორივეს აქვს მაქსიმუმი, რომლის გადაჭარბებაც შეუძლებელია... 



 

 

ვარდნილი წყლის მამოძრავებელი ძალა დამოკიდებულია დაცემის სიმაღლეზე ( H ) და 

წყლის რაოდენობაზე; სითბოს მამოძრავებელი ძალა ასევე დამოკიდებულია გამოყენებული 

სითბომბადის რაოდენობაზე და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შეიძლება ეწოდოს და რას 

დავარქვათ რეალურად მისი დაცემის სიმაღლე, ანუ იმ სხეულების ტემპერატურულ 

სხვაობაზე (
0max TTT  ), რომელთა შორის ხდება სითბომბადის გაცვლა. როდესაც წყალი 

ეცემა, მამოძრავებელი ძალა მკაცრად პროპორციულია ზედა და ქვედა რეზერვუარებში 

დონეების სხვაობისა. სითბომბადის დაცემასთან ერთად, მამოძრავებელი ძალა უდავოდ 

იზრდება ცხელ და ცივ სხეულებს შორის ტემპერატურულ სხვაობასთან ერთად...“ 

იდეალური გაზის ციკლის გამოყენებით, კარნომ აჩვენა, რომ ასეთი მანქანის მაქსიმალური 

ეფექტურობა განისაზღვრება ფორმულით: 

maxmax

01
T

T

T

T 
 ,                                                                                   (1) 

ამასთან ერთად, კარნომ ჩამოაყალიბა დასკვნა, რომელიც ცნობილია როგორც კარნოს 

თეორემა: „სითბოს მამოძრავებელი ძალა არ არის დამოკიდებული მისი განვითარებისთვის 

გამოყენებულ აგენტებზე; მისი რაოდენობა ცალსახად განისაზღვრება იმ სხეულების 

ტემპერატურით, რომელთა შორისაც, საბოლოო ჯამში, ხდება სითბომბადის გაცვლა“. 

ამრიგად, კარნომ შეგვთავაზა მარტივი ჭეშმარიტება - ისევე, როგორც რეზერვუარების 

დონეების განსხვავების გარეშე ვერ იმუშავებს წყალზე  წისქვილი, ტემპერატურის სხვაობის 

გარეშე ვერ იმუშავებს ვერც ერთი სითბური ძრავა. 

 კარნოს თეორემა და მის მიერ დასაბუთებული თბური მანქანების მაქსიმალური 

ეფექტურობა იმდენად დამაჯერებელია, რომ საფუძვლად დაედო კლასიკურ 

თერმოდინამიკას და ასახვა ჰპოვა კლაუზიუსის და კელვინის მიერ ჩამოყალიბებულ 

თერმოდინამიკის მეორე კანონის ფორმულირებებში (ასევე სამყაროს სითბური სიკვდილის 

ჰიპოთეზაში). ეს თეორია გახდა იდეოლოგიური საფუძველი ახალი ენერგეტიკისა და 

უსწრაფესი ტექნოლოგიური პროგრესისა, რომელმაც ბუნებრივი რესურსების დაუნდობელ 

გამოყენებამდე მიგვიყვანა. 

ხედავდნენ რა ასეთი ტექნოლოგიის შესაძლო შედეგებს, პრაქტიკულად იმავდროულად,  

უდიდესმა მეცნიერებმა (მათ შორის, მაქსველმა და ციოლკოვსკიმ) ეჭვი შეიტანეს ამ 

კანონებში და წარმოიშვა დისკუსია, რომელშიც, სხვადასხვა დროს, მონაწილეობდა არაერთი 

აღიარებული მეცნიერი. სამწუხაროდ, საუკუნოვანმა დისკუსიამ ვერ შეაჩერა ვერც 

სწრაფადგანვითარებადი, ეკოლოგიურად საშიში ენერგოინდუსტრია და ვერც მათ 

სამსახურში ჩამდგარი სამეცნიერო ცენტრები. 

აღნიშნული ვითარების გამო, დღეისათვის გავრცელებულ ყველა ტიპის ენერგოდანადგარში, 

რომელიც სითბოდან გამოიმუშავებს სასარგებლო (მექანიკურ ან ელექტრულ) ენერგიას, 



 

 

გარკვეული ფორმით, მონაწილეობენ მაღალი ტემპერატურების სხეულები. 

ჰიდროსადგურებს ამუშავებს მზე, ყველაზე გავრცელებული შიგაწვის ძრავების შიგნით, 

ტემპერატურა 1000 გრადუსზე ბევრად ზევით ადის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ, კაცობრიობამ 

ვერ შეძლო შეექმნა თბური ენერგიის ეფექტური, დაბალტემპერატურული გარდამქმნელი. 

მეორეს მხრივ, მეცნიერული დაკვირვება ადასტურებს, რომ ბუნებას, დაბალი 

ტემპერატურული სხვაობების პირობებში, შეუძლია წარმოქმნას კოლოსალური, ზოგჯერ 

დამანგრეველი ოდენობის მექანიკური ენერგია და ამას ჩვენ სისტემატურად  ვაკვირდებით, 

თუმცა, ბოლომდე არა გვაქვს გააზრებული მათი ხასიათი. იმის გამო, რომ ბუნებრივი 

მოვლენების უდიდესი ნაწილისათვის ენერგიის ძირითად წყაროს, პირდაპირ ან ირიბად, 

წარმოადგენს გარე სამყარო (მზე), შეიძლება თავი დავიმშვიდოთ და ვივარაუდოთ, რომ 

ყველაფერი თავსდება კლასიკური თერმოდინამიკის ჩარჩოებში. მაგრამ ეს ყოველთვის ასე 

არაა. უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში, ჩემს მიერ გამოქვეყმებულ რამდენიმე 

ათეულამდე ნაშრომში და 4 მონოგრაფიაში [1-4] განხილულია მრავალი საოცარი პროცესი და 

ბუნებრივი მოვლენა, რომელთა ახსნაც არ ხერხდება კლასიკური თერმოდინამიკის 

კანონებით, თუმცა ახსნადია ფიზიკის უფრო ზოგადი კანონებით. როგორც წესი, ასეთი 

პროცესები მიმდინარეობს რთულ თერმოდინამიკურ სისტემებში, რომლებშიც ადგილი აქვთ 

გარდაქმნებს მოლეკულურ დონეზე (ქიმიური რეაქციები, ფაზური გარდაქმნები, 

ფოტოსინთეზი და ა.შ.) 

შემოთავაზებულ ნაშრომში უმარტივესი გზითაა ნაჩვენები, რომ კარნოს თეორია არაა 

უნივერსალური და სამართლიანია თბური პროცესების გარკვეული კლასისათვის, ვინაიდან, 

მასში განხილულია სითბოდან მექანიკური ენერგიის მიღების პროცესი გაზის კუმშვისა და 

გაფართოების პერიოდული მონაცვლეობის გზით. ასეთი პროცესების ანალიზით მიღებული 

დასკვნა კი არ შეიძლება იყოს უნივერსალური, ვინაიდან, ბუნებაში შეიძლება 

დავაფიქსიროთ სითბოდან მექანიკური ენერგიის მიღების სრულიად განსხვავებული 

პროცესებიც, რომლებიც საწინააღმდეგო დასკვნის საშუალებას იძლევიან.  

ამის ყველაზე საინტერესო მაგალითს კი იძლევიან ცოცხალ ორგანიზმებში მიმდინარე 

პროცესები, რომლებშიც მექანიკური ენერგიის გამომუშავება ხდება კუნთების ანუ ცილოვანი 

ბოჭკოების პოლიმერიზაციით და დეფორმაციით (დამოკლებით), სუსტი იონური 

სიგნალების ზემოქმედების დროს. იგივე პროცესები ადასტურებენ, რომ მათი ეფექტურობა, 

კარნოს თეორემის საპირისპიროდ, დამოკიდებულია პროცეში მონაწილე სხეულების 

ფიზიკურ თვისებებზე.  

თბური ენერგიის ასეთი გარდამქმნელების რეალური არსებობა, საშუალებას იძლევა ითქვას, 

რომ ბუნებაში არსებობს და შეიძლება ხელოვნურადაც შეიქმნას სითბური ძრავების 

გარკვეული კლასი, რომელსაც ენერგიის ელექტრო-დეფორმაციული გენერატორების  

სახეობა შეიძლება ეწოდოს. 

 

 



 

 

2. ენერგიის ელექტრო-დეფორმაციული გენერატორის მუშაობის თეორიული 

საფუძვლები.  

ვთქვათ ჩვენ გვაქვს L სიგრძის, R  რადიუსის ფოროვანი სტრუქტურის ცილინდრული ძელი, 

რომელიც, მცირე s  სიგნალის ზემოქმედებით, განიცდის სტრუქტურულ ცვლილებას 

(პოლიმერიზაციას), რასაც თან მოსდევს მისი დამოკლება. შესაბამისად, თუკი სიგნალი 

პერიოდულია, ძელის ბოლო შეასრულებს წინსვლით უკუსვლით მოძრაობებს. იმ 

შემთხვევაში, თუკი ძელის ბოლოზე მოვდებთ ძალას ან დავკიდებთ სიმძიმეს M ,  მაშინ იგი 

დაიწყებს მუშაობის შესრულებას. ბუნებრივია, რომ, ძელზე გარედან ენერგიის მიწოდების 

გარეშე, მუშაობის შესრულება გამოიწვევს მისი ტემპერატურის ვარდნას და პროცესი 

დიდხანს ვერ გაგრძელდება. 

 

ნახ.1. სქემა ცოცხალ ორგანიზმში ენერგიის გენერირების  

ფიზიკური მოდელირებისათვის. 

ახლა კი წამოვიდგინოთ, რომ, ძელის ფორების მეშვეობით, მასში ყოველ წამში შეედინება  

გარკვეული სახის სითხე (ან სითხეთა ნარევი), რომელიც, იგივე მცირე სიგნალების 

წყალობით, განიცდის ქიმიურ გარდაქმნას, რის შედეგადაც გომოიყოფა სითბო. ასეთ 

შემთხვევაში, გენერატორის მუშაობა გაგრძელდება ნებისმიერად დიდხანს. 

თუკი სიგნალის სიხშირე შეადგენს sf   ჰერცს, მაშინ გენერატორი გამოიმუშავებს სიმძლავრეს 

 sMghfN  ,                                                                                   (2) 



 

 

ვთქვათ, ცილინდრული ზედაპირიდან, ძელში წამში შეედინება RLm2  ოდენობის სითხე, 

მაშინ, ქიმიური რეაქციის შედეგად გამოყოფილი სითბო ტოლი იქნება სიდიდისა. 

xRLmrQ 2 ,                                                                                 (3) 

სადაც  - m  - ფართობის ერთეულში, დროის ერთეულში  გამავალი სითხის მასაა ( sec/ 2mkg )   

                xr -   ერთი კილოგრამი მასისის ქიმიური რეაქციის თბური ეფექტია ( kgj / ). 

თუკი აღნიშნული სითბოდან სასარგებლო ენერგიად გარდაიქმნება მხოლოდ   ნაწილი, 

მაშინ დანადგარის სიმძლავრე განისაზღვრება ფორმულით: 

 xRLmrN 2 ,                                                                            (4) 

ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ენერგიის დარჩენილი ნაწილი )1(2  xRLmr გამოიყოფა სითბოს 

სახით, ცილინდრული ზედაპირიდან. შესაბამისად, ძელის შიგნით უნდა არსებობდეს 

რადიალური მიმართულების სითბური ნაკადი drdTq / , რომლის განსაზღვრისთვისაც 

საჭიროა თბოგამტარობის ამოცანის ამოხსნა ისეთ პირობებში, როდესაც ადგილი აქვს 

მოცულობაში სითბოს გამოყოფას.  

თუკი დავუშვებთ, რომ სივრცის ყოველ წერტილში ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს 

ერთნაირი ინტენსივობით, მოცულობის ერთეულში ადგილი ექნება სითბოს გამოყოფას 

Rmrq xv /2  ინტენსივობით, ხოლო  თბური ენერგიის ბალანსის განტოლებას ექნება სახე:  

r
R

mr

dr

dT
r

dr

d x )1(
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  ,                                                            (5) 

რომელიც გვაძლვს სტაციონალური თბოგამტარობის დიფერენციალურ განტოლებას: 

r
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mr

dr
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Td
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  ,                                                                 (6) 

უკანასკნელი განტოლების ამონახსნს  კი აქვს სახე: 

2

max )1(
2

r
R

mr
TT x 


  ,                                                              (8) 

შესაბამისად, თუკი ცნობილია ტემპერატურა ცილინდრული ღეროს ზედაპირზე, (8)-დან 

ვღებულობთ: 

x

w

mrR

TT 



 max21 ,                                                                    (9) 



 

 

ცილინდრული ზედაპირიდან ართმეული სითბოს განსაზღვრა შესაძლებელია შემავალი და 

გამომავალი სითხის ენერგიათა სხვაობის საშუალებითაც,

 

      
)(2)1( 00TcTcRLmQ   ,                                                         (10) 

შესაბამისად, (3)-ს  გათვალისწინებით, გვაქვს: 

xr

TcTc 001


 ,                                                                          (11)

       

 

ან, თუკი ქიმიური რეაქციის შემდეგ მიღებული სითხის სითბოტევადობა უმნიშვნელოდ  

განსხვავდება საწყისი მნიშვნელობისაგან ( 0cc  ) 

xr

c
T 01  ,                                                                                 (12)

 

როგორც ვხედავთ, ჩვენს მიერ განხილული თბური ძრავას მარგი ქმედების კოეფიციენტი, 

განსხვავებით კარნოს სითბური ძრავასაგან, დამოკიდებულია მასალის თვისებებზე, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ კარნოს თეორემა არაა მართებული. 

ცილინდრულ ზედაპირში სითხის მოძრაობა ნიშნავს იმას, რომ, ისევე, როგორც სისხლის 

მოძრაობის დროს, ნაკადის სიჩქარე, ძელის ზედაპირთან, განიცდის პულსაციას  რაღაც f  

სიხშირით და   საშუალო ამპლიტუდით. ეს კი იმას ნიშნავს რომ სიჩქარის ერთი რხევის 

დროს, სითხე აღწევს ძელის შიგნით f/~
 
მანძილზე. ამასთან, იმის გამო, რომ, ღეროს 

ცენტრის მიმართულებით ტემპერატურა მატულობს, გამოსული ნაკადის ტემპერატურა მით 

მეტი იქნება, რაც ღრმად აღწევს სითხე ცილინდრის შიგნით RTTT /)(~ 0max   . ამასთან, 

ცილინდრულ ზედაპირში შემავალი ნაკადის ოდენობა ტოლი იქნება. 

fkm 5,0 ,                                                                               (13)

 

სადაც - 1fk , ცილინდრული ზედაპირის ფორიანობას გამოსახავს.

 

შესაბამისად, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ R ,  გამოსახულებები 9 და 12 გვაძლევს: 

T
rkk

f

xTf







12
1 ,                                                                    (14)

 

სადაც  
Tk  ცილინდრულ  ზედაპირთან ტურბულენტური რხევების ენერგიას ამ ნორმალურ 

ტურბულენტურ დაწნევას გამოსახავს. 



 

 

განვიხილოთ, მაგალითისათვის,  ადამიანის კუნთის ეფექტურობა.  1 კილოგრამი სისხლი 

საშუალოდ შეიცავს 1 გრამ გლუკოზას, რომლის დაშლის შედეგად გამოიყოფა 15580 ჯოული 

ენერგია, (ანუ kgjrx /15580 ). სისხლისათვის დამახასიათებელი ფიზიკური პარამეტრებია  

)*/(40000 Kkgjc  , 3/1030 mkg , ორგანული ცილების თბოგამტარობის კოეფიციენტი 

sec)*/(4,0 mw . თუკი პულსაციის სიჩქარე შეადგენს sec/25,0 m , მაშინ 22 sec/031,0 mkT   

ჩავთვალოთ, რომ კაპილარებით შექმნილია ფორიანობა 0025,0fk . ამასთან, 

გავითვალისწინოთ რომ, Hrf 70 ,  შესაბამისად 12 და 14 გამოსახულებები გვაძლევენ: 

T 257,01 ,                                                              (15) 

თუკი გავითვალისწინებთ, რომ კუნთებიდან გამომავალი სისხლის ტემპერატურის ნაზრდი 

არაა მნიშვნელოვანი )2( 0T , შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კუნთის ეფექტურობა 50 % -ის 

ფარგლებშია. კარნოს თეორიის თანახმად კი (ფორმულა 1), ასეთი მცირე ტემპერატურული 

სხვაობის პირობებში, ეფექტურობა 1 პროცენტიც  კი არ შეიძლება იყოს.  

ბუნებრივია, რომ, ხელოვნური გარდამქმნმელის შემთხვევაში, რაც უფრო მაღალი იქნება 

მასალის ფორიანობა, მკვებავი სითხის სიჩქარის ამპლიტუდა და ქიმიური რეაქციის თბური 

ეფექტი, (ან თბოცვლის ინტენსივობა, თუკი ქიმიური რეაქციის ნაცვლად გამოვიყენებთ 

გამდინარე სითხის სითბოს),  შესაძლებელი გახდება ისეთი ეფექტურობის განვითარება, რაც 

წარმოუდგენელია ტრადიციული თბური მანქანებისათვის, რომელთა თეორიული 

საფუძვლებიც შეიმუშავეს სადი კარნომ და თანამედროვე თერმოდინამიკის ფუძემდებლებმა.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ, შვედმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს მასალა, რომელიც ზომას იცვლის 

სუსტი ელექტრული იმპულსის გავლენით [5]. მეცნიერებმა ლინკოპინგის უნივერსიტეტიდან 

აღმოაჩინეს ახალი გამტარი პოლიმერი, რომლის მოცულობა ელექტროდენის ზემოქმედებით  

მრავალჯერ  იცვლება. შესაბამისად, სრულიად რეალურია მსგავსი ფოროვანი მასალების 

გამოყენება ენერგეტიკის აღნიშნული მიმართულების შესწავლის მიზნით. 
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