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 مفاهیم اولیه:
 برای پیش بینی جهت انجام  کالزیوس ی آنتروپی راهواژ

 فرایندها ارائه نمود.

  میزان آشفتگی، پراکندگی، آزادی و تعداد راه های پخش ذره

 گویند.می« بی نظمی»را  های یک ماده

  گویند، می« آنتروپی»میزان بی نظمی ذره های یک سامانه را

 سامانه است. بی نظمیآنتروپی معیاری از 

 12است.  حالت آنتروپی یک تابع SSS  تغییرات بی نظمی 

 

 0(های افزایش بی نظمی نشانه( S :یک سیستم عبارتند از 

افزایش تعداد ذره های فرآورده ها نسبت به واکنش دهنده  -1

 )افزایش غلظت(ها

 تغییر حالت ماده از:  -2

ها در هم )محلول حل شدن گاز ←گاز  ←محلول  ←مایع  ←جامد 

 گازها(

افزایش حجم ظرف )کاهش فشار( برای گازها و پراکنده تر شدن  -3

 گازها 

دمای سامانه که موجب افزایش جنبش و آشفتگی ذره افزایش  -4

 شود.های سامانه می

 .تغییرات  تغییرات بی نظمی هنگام تغییر فاز، شدیدتر است

 فاز همان تغییرات فیزیکی حالت مواد هستند.

های ین تابع  ترمودینامیکی برای پیش بینی جهت واکنشمهمتر

 0Sاست  )یعنیآنتروپی است. این تابع وقتی مثبت شیمیایی 

 مساعد است.(

 نکات کلیدی آنتروپی:

 . تابع حالت، تابع احتمال، کمیت مقداری1

  ↑S ← ↑جنبش  ← ↑حرکت های گرمایی  ← ↑. دما 2

  ↑S ← ↑احتمال پخش  ← ↑فضای حرکت  ← ↑. حجم 3

12 VV  

 

اگر مانع بین دو فضا برداشته شود چون حجم بیشتری در اختیار 

 مولکولها و ذرات است، آنتروپی افزایش می یابد.
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اما در کتاب درسی  ↑S ←اگر در حجم ثابت باشد  ← ↑. فشار 4

 کاهش می یابد.افزایش فشار با کاهش حجم مالک است پس آنتروپی 

 ←. حالت فیزیکی 5
گازمايعجامد

)()()( s
S

l
S

g
S  

 ↑ S ↑. مولهای گازی در سمت فرآورده ها 6

 آنتروپی یک سامانه ی منزوی، طی یک فرایند خود به خودی 

 یابد.می افزایش

  مقدار آنتروپی یک سامانه، درK صفرمطلق( برابر صفر در( ،

است،که  S=0برای یک سامانه  T=0Kشود. )یعنی در نظر گرفته می

 (به عنوان قانون سوم ترمودینامیک مطرح است.

 

: ) ↑Sواحد نکته ی طالیی : 
oC

j
یا  

k

j
( که کامال مشابه ظرفیت 

 گرمایی است.

 

 

 تعیین جهت پیشرفت واکنشها
  عامل آنتالپی)( H  و عامل آنتروپی)( S  دو عامل تعیین

 کننده جهت پیشرفت یک واکنش هستند.

  با توجه به عالمتH  وS عد بودن و بررسی مساعد یا نامسا

بر این  توان تعیین نمود.ها را میآن ها، جهت پیشرفت واکنش

 حالت داریم: 4اساس 

)گرماده(  0Hیعنی:  چنان چه هر دو عامل مساعد باشند، -1

 )افزایش بی نظمی( باشد،  0Sو 

ی دماها خود به خودی و به طور یک واکنش در همه پیش بینی:

 شود.طرفه انجام می

 ها نظیر سوختن اتان: سوختن انواع سوخت مثال:

)(6)(4)(7)(2 22262 gOHgCOgOgHC  

)گرماگیر(  0Hیعنی: چنان چه هر دو عامل نامساعد باشند.  -2

 )کاهش بی نظمی( باشند. 0Sو 

واکنش هرگز و در هیچ دمایی خود به خود انجام  پیش بینی:

 شود.نمی

 عکس واکنش سوختن اتان:مثال: 

)(7)(2)(6)(4 26222 gOgHCgOHgCO  
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)نامساعد( و  0Hیعنیچنان چه هر دو عامل مثبت باشند.  -3

0S .مساعد( باشند( 

خود به خود و در دماهای  دماهای باالواکنش در  پیش بینی:

پایین واکنش برگشت آن خود به خود انجام پذیر است. )برگشت 

 پذیر است(.

 

 تبخیر آب: مثال:

)()( 22 gOHlOH  

)مساعد( و  0Hیعنیچنان چه هر دو عامل منفی باشند.  -4

0S .نامساعد( باشند( 

خود به خود و در دماهای  دماهای پایینواکنش در  پیش بینی:

 باال عکس آن خود به خود است. 

 انجماد آب.  مثال:

  

)()( 22 sOHlOH  
 

 

 

  در کل اگر عالمتS  وH  یکسان بود )هم عالمت بودند( یعنی

         هر دو مثبت یا هر دو منفی بودند، واکنش برگشت پذیر 

تواند تعادلی نیز )دو طرفه( می باشد و در شرایط خاص، می

 باشد.

  به طور کلی؛ هر فرایندی )شیمیایی یا فیزیکی( به طور طبیعی

کوچکتر(  Hکند که به سطح انرژی پایینتر )در جهتی پیشرفت می

 بزرگتر( برسد. Sو آنتروپی باالتر )

  برای انجام پذیر و یا خود به خودی بودن یک واکنش، حداقل

 ( الزم است. 0Sیا  0Hیک عامل مساعد )یا 

 (G)انرژی آزاد گیبس 
 :کمیتی ترمودینامیکی است که: آنتالپی،  انرژی آزاد گیبس

 دهد.آنتروپی و دما را به هم ربط می

  مقدار انرژی در دسترس برای انجام یک فرایند، را انرژی

 گویند.آزاد گیبس می

 .انرژی آزاد گیبس، یک تابع حالت است 

12 GGG  
 دهند:تغییر انرژی آزاد گیبس را با معادله ی زیر نشان می 

STHG  
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است.در مسایل حتما نکته: واحد انرژی آزاد گیبس واحد انرژی 

به تبدیل واحدهای آنتالپی و آنتروپی و دما توجه کرده تا در 

در حقیقت مهمترین نکته محاسبه جواب نهایی دچار خطا نشویم.

توجه به واحد آنتروپی است و با توجه به آن بقیه ی واحدها 

 کنیم.را تبدیل می

 تست نمونه 

)()(2)(واکنش،  Gاگر  22 gHBrgBrgH   در دمایCo27  برابرkJ112 

.1آن برابر چند  Sباشد،  kJ76آن برابر  Hو  KJ  است؟

 (91سراسری ریاضی )

1 )150-         2 )120-              3 )120 +              

 4 )150+ 

 پاسخ: 

1

1

.120

.12/0)(30076112

30027273

76

112

.

























KJS

KkJSS

KT

kJH

kJG

STHG

 

  انرژی آزاد گیبس عالوه برH  وS  به دما نیز بستگی دارد

شود می مشخص  Sو  Hو مقدار آن با توجه به عالمت و مقدار 

هم عالمت هستند، مقدار دما )باال یا  Hو  Sدر مواردی که 

 باشد.می Gی عالمت پایین بودن دما( تعیین کننده

 

  عالمتG ی جهت پیشرفت و خود به خودی بودن یکتعیین کننده 

 باشد: فرایند می

 

 

 

- 0G.فرایند خود به خودی )برگشت ناپذیر( است : 

- 0G.فرایند غیرخود به خودی )انجان ناپذیر( است : 

- 0G فرایند در هر دو مسیر رفت و برگشت خود به خودی :

 .)تعادلی( باشد
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 دهد:را نشان می  Gو  H ،Sجدول زیر عالمت و ارتباط 

 

آیا واکنش خود بخودی  Gعالمت  Sعالمت  Hعالمت 

 است؟

در همه ی دماها خود  - + -

 خودی استبه 

در هیچ دمایی خود  + - +

 بخودی نیست

: در  - + +

 دماهای باال
در دمای باال خود به 

 خودی است

: در  - - -

دماهای 

 پایین

در دمای پایین خود 

 به خودی است

 

 

 

 های مختلفی که حالتH  و عبارتST  می توانند بر یکدیگر

را تعیین کنند، در نمودارهای زیر  Gاثر بگذارند و عالمت 

 نشان داده شده است: 
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 کند به طور ی که:را تعیین می Gبرآیند دو بردار عالمت  -1

و فرایند خود  0Gاگر برآیند دو بردار رو به پایین باشد، 

 به خودی.

و فرآیند  0Gاگر برآیند دو بردار رو به باال  باشد، 

 غیرخود به خودی.

    طول بردارها مقدار عددی کمیت درون آن ها را نشان  -2

 دهد.می

 دهد.جهت بردارها عالمت کمیت درون آن ها را نشان می -3

SHG نمودارهای  در واقع   چهار حالت زیر را دارند:,,

 

0

0











S

H
G 

0

0











S

H
G 

0

0
0






S

H
G 

0

0
0






S

H
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 حالت اول   حالت دوم  حالت سوم  حالت چهارم

برای واکنش در دمای اتاق، شکل زیر رسم شده  -مثال 

                                   91خرداد است:

با توجه به شکل بیان کنید چرا این واکنش در دمای الف( 

                               اتاق غیر خود به خودی است؟

 
ب( همراه با حذف واژه های نادرست، عبارت درست را در پاسخ 

  نامه بنویسید.
در دمای باال، عامل )کاهش ـ افزایش( آنتروپی بر عامل افزایش »

واکنش مذکور، خود به خود انجام )می کند و آنتالپی غلبه می

 شود(.شود ـ نمی

STHپاسخ: )الف(: زیرا    است )آنتالپی مثبت( و مقدارG 

 مثبت خواهد شد.

 می شود. -)ب(: افزایش
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 با توجه به نمودار مقابل به پرسشها پاسخ دهید: - مثال

 1390خرداد 

 .را مشخص كنیدHΔ،SΔ،GΔآ(عالمت 

                . 

ب(واكنشي در این حالت تحت چه شرایطي خود به خود انجام مي 

 شود؟توضیح دهید

 پاسخ: )آ(: عالمت هر سه مثبت است.

بزرگتر از  STب(: در دمای باالتر، زیرا در دمای باالتر 

 منفی خواهد گردید. Gخواهد شد و  Hمقدار 

 

 

 

برای شرکت در همایشهای یک روزه شیمی به سایت مراجعه 

پیامک دهید. 09389428112کرده یا به شماره ی   

 

 

 

 

 موفق باشید.


