
  :انرژي آزاد گيبس

به كمك تغيير آنتروپي كل . ترين مفهوم براي تعيين جهت رويدادهاي طبيعي است آنتروپي به عنوان بنيادي

هاي قبلي ديديـد      همان طور كه در بخش    . پذير بودن آنها پي برد      ناپذير بودن رويدادها يا برگشت      توان به برگشت    مي

   .پذير برابر با صفر است ير از صفر بزرگتر است و در رويدادهاي برگشتناپذ تغيير آنتروپي كل در رويدادهاي برگشت

در موقع حساب كردن تغيير آنتروپي كل بايستي دو تغيير آنتروپي را حساب كنـيم، يكـي تغييـر آنتروپـي                    

  آن) محيط(سيستم مورد مطالعه، ديگري تغيير آنتروپي محيط اطراف 

كلسيستممحيط SS SΔ = Δ +Δ  

هيم ببينيم راهي وجود دارد كه بر پايه آن بتوانيم موضوع تعيين جهت رويدادهاي طبيعي را،                خوا  اكنون مي 

در ادامه خواهيم . آوريم و از دقت در محيط اطراف آن صرفنظر كنيموي برخي خواص سيستم به مطالعه درتنها از ر

  .گذارند م اين راه را در اختيار ميو انرژي آزاد گيبس سيستانرژي آزاد هلمهولتز و ديد كه چنين راهي وجود دارد 

(G = H – TS) بيش از انرژي آزاد هلمهولتز شهرت و كاربرد  انرژي آزاد گيبس يا تابع گيبس در شيمي، 

دليل اين امر به طور تقريب آن است كه تغيير انرژي آزاد گيبس در دما و فشار ثابت به عنوان معيار تشخيص                . دارد

م ثابـت چنـين    طبيعي است، در حالي كه تغيير انرژي آزاد هلمهولتز در دما و حج            جهت خود به خودي رويدادهاي      

تر از ثابت نگاهداشتن  دانيد، در آزمايشگاه، ثابت نگاهداشتن دما و فشار بسيار آسان طور كه مي نقشي را دارد و همان

  .آيد دما و حجم است و اين برتري مهمي به حساب مي

  هاي شيميايي، داريم شوند، از جمله واكنش  فشار ثابت انجام ميدر مورد تغييرهائي كه در دما و

  , 0T PdG ≤

, 0T PdG <

  يعني اگر تغييري در دما و فشار ثابت خود به خود انجام شود، براي آن داريم
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   حالت تعادل درآيد، براي آن داريمبهو چنانچه تغييري 

 , 0T PdG =

G

گيبس واكنشي در يك دما و فشار ثابت يك مقدار منفي شود، آن واكنش آزاد ن ترتيب، اگر تغيير انرژي بدي

برعكس اگر تغيير انرژي آزاد گيبس مثبـت شـود، واكـنش مـورد              . در آن شرايط خود به خود پيشرفت خواهد كرد        

  .ود انجام خواهد شدخواهد كرد، بلكه واكنش برگشت آن خود به خنمطالعه در جهت داده شده پيشرفت 

G G               ،يا آن كـه     ( يك واكنش در نتيجه انجام آن، در دما و فشار ثابت كاهش يابد  هـر   سان، اگر تابع     بدين

به طور طبيعـي ميـل   ) يا آن تغيير(آن واكنش  ) تغيير ديگر در يك سيستم بسته و در دما و فشار ثابت كاهش يابد             

 اما اگر تابع گيـبس بـراي آن افـزايش يابـد، واكـنش معكـوس           .دارد در جهت داده شده خود به خود پيشرفت كند         

  .خواهد كردخود به خود پيشرفت ) يا تغيير داده شده(واكنش داده شده 

AΔ Δو   :هاي شيميايي  وابسته به واكنش 

مقدار  نرژي آزاد گيبس يك سيستم، مثالً يك      را كه به ترتيب انرژي آزاد هلمهولتز و ا        ) ٢(و  ) ١(هاي    معادله

  نويسيم در اينجا ميدوباره رسانند  معين از يك ماده شيميايي را مي

)١( A= U-TS    

)٢( G= H - TS 

هاي هلمهولتز  ز يك واكنش در دماي ثابت، كافي است مجموع انرژيبراي به دست آوردن تغيير انرژي آزاد هلمهولت

  به معادله زير برسيم) ١(مواد واكنش دهنده و مواد حاصل را از هم كم كنيم تا با توجه به معادله 

واكنش واكنشواكنش STUA Δ−Δ=Δ  

UΔΔSكه در آن    تغيير انرژي دروني وابسته به واكنش و تغيير آنتروپـي وابـسته بـه                در معادله باال به ترتيب      و   

گاه واكنش مورد مطالعه يك واكنش در شرايط استاندارد باشد، براي آن هر. دهند ا در دماي ثابت نشان ميواكنش ر

  خواهيم داشت
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واكنش واكنشواكنش

واكنش واكنشواكنش

                                                                       A U T Sο ο οΔ = Δ − Δ  

A οΔ  ،UΔ ο   و S οΔ

GΔGΔ

 به ترتيب تغيير انرژي آزاد هلمهولتز، تغيير انـرژي درونـي و تغييـر آنتروپـي واكـنش                   

  .استاندارد مورد مطالعه است

 به ترتيب تغيير انرژي آزاد هلمهولتز، تغيير انـرژي درونـي و تغييـر آنتروپـي واكـنش                   

  .استاندارد مورد مطالعه است

Gاي تغيير انرژي آزاد گيبس واكنش،با استفاده از روش باال، براي تغيير انرژي آزاد گيبس واكنش،با استفاده از روش باال، بر و مقدار استاندارد آن،، و مقدار استاندارد آن،، οΔ

S

، در دماي 

  ثابت خواهيم داشت

  G H TΔ = Δ − Δ

G H T Sο ο οΔ = Δ − Δ  

Uت در دماي ثابت كافي است كه نخس)  آنAΔيا ( يك واكنش οAΔبدين ترتيب براي حساب كردن οΔ)  و

Sو ) UΔيــا  οΔSΔ (       آن واكــنش را در آن دمــا حــساب كنــيم و آنگــاه مقــدارهاي آنهــا را در و يــا  (

Aمعادله Uο T Sο ο− Δ)و ياT S Δ = ΔA UΔ = Δ Δ− (قرار دهيم.   

Gيب براي حساب كردن   به همين ترت   οΔ        يك واكنش در دماي ثابت، بايد نخـست οHΔ و S οΔ  آن 

Gمعادله واكنش را در آن دما حساب كرد و آنگاه مقدارهاي آنها را در  H T Sο ο οΔ = Δ − Δمنظور كرد .
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