Ο δεύτερος νόμος
• Κάποια φαινόμενα στη φύση συμβαίνουν αυθόρμητα, ενώ κάποια άλλα όχι.
Παραδείγματα αυθόρμητων φαινομένων: α) ένα αέριο εκτονώνεται για να
καταλάβει όλο το διαθέσιμο όγκο, β) ένα θερμό σώμα ψύχεται στο περιβάλλον, γ) μια
χημική αντίδραση συμβαίνει κυρίως προς μία κατεύθυνση και όχι προς την άλλη.
• Παραδείγματα μη αυθόρμητων φαινομένων: α) περιορισμός αερίου σε μικρότερο
όγκο, β) ηλεκτρόλυση του νερού. Για να συμβούν αυτές οι διεργασίες απαιτείται η
εκτέλεση κάποιου έργου.
• Εύλογα υποθέτουμε πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της φύσης που
καθορίζει την αυθόρμητη κατεύθυνση των μεταβολών, δηλαδή την κατεύθυνση προς
την οποία για να συμβεί η μεταβολή δεν απαιτείται κάποιο έργο.
• Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος: «Ουδεμία διεργασία της οποίας μοναδικό
αποτέλεσμα είναι η απορρόφηση θερμότητας από μια δεξαμενή και η πλήρης
μετατροπή της σε έργο, είναι δυνατή» (διατύπωση Kelvin).

• Μία μηχανή που μετατρέπει εξ’ ολοκλήρου
της θερμότητα σε έργο χωρίς κάποια άλλη
μεταβολή (κυριολεκτικά) δεν υπάρχει.
• Όλες οι πραγματικές θερμικές μηχανές
αποβάλλουν κάποιο ποσό ενέργειας που δεν
έχει μετατραπεί σε έργο σε μια «ψυχρή
δεξαμενή».

Το παράδειγμα της σφαίρας
που αναπηδά

• Η ενέργεια της σφαίρας διασπείρεται στην
ενέργεια της θερμικής κίνησης των σωματιδίων
της καθώς και των σωματιδίων του δαπέδου.
• Η κατεύθυνση της αυθόρμητης μεταβολής
είναι η κατάσταση ηρεμίας της σφαίρας, με όλη
την ενέργειά της διασκορπισμένη σε τυχαία
θερμική κίνηση των μορίων του δαπέδου.
• Μια σφαίρα που ηρεμεί σε ένα θερμό δάπεδο
δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ να αρχίσει από μόνη
της να αναπηδά. (γιατί άραγε;)

• Για να συμβεί (υποθετικά) η αναπήδηση της σφαίρας θα έπρεπε η θερμική κίνηση
των μυριάδων μορίων του δαπέδου να συσσωρευτεί αυθόρμητα στα μόρια που
αποτελούν τη σφαίρα.
• Επίσης, για να κινηθεί η σφαίρα προς τα πάνω, πρέπει όλα τα τυχαίως δονούμενα
μόρια του δαπέδου να κινηθούν ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση.

• Ο εντοπισμός της άτακτης κίνησης σε συντονισμένη εύτακτη κίνηση είναι τόσο
απίθανος που μπορούμε να τον απορρίψουμε ως πρακτικά αδύνατο.
Από τα παραπάνω επιχειρήματα μπορούμε
να υποθέσουμε πως οι αυθόρμητες
μεταβολές που παρατηρούνται στη φύση
συμβαίνουν προς την κατεύθυνση που
οδηγεί σε διασπορά της ολικής ενέργειας
του απομονωμένου συστήματος.
Ερώτημα Α: Γιατί ένα αέριο δε συμπιέζεται
αυθόρμητα;
Ερώτημα Β: Γιατί ένα σώμα δε γίνεται
αυθόρμητα θερμότερο από το περιβάλλον του;

• Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος δηλώνει πως σε ένα απομονωμένο σύστημα
επιτρέπεται να συμβούν μόνο οι μεταβολές για τις οποίες η εσωτερική ενέργεια U
είναι σταθερή (ΔU = 0).
• Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος αναγνωρίζει την κατεύθυνση των αυθόρμητων
μεταβολών ανάμεσα στις επιτρεπόμενες μεταβολές όπως προβλέπονται από τον
πρώτο νόμο.
• Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ποσότητα που να εκφράζει το μέτρο της ενεργειακής
διασποράς σε μια διεργασία ώστε να εκτιμήσουμε αν η μετάβαση από μια κατάσταση
σε μια άλλη μπορεί να συμβεί μέσω αυθόρμητης μεταβολής.
• Η ποσότητα αυτή ονομάζεται εντροπία S και με βάση αυτήν ο δεύτερος
θερμοδυναμικός νόμος μπορεί να διατυπωθεί εναλλακτικά ως εξής: «Η εντροπία ενός
απομονωμένου συστήματος αυξάνει κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης μεταβολής
(ΔSολ > 0)», όπου Sολ η ολική εντροπία του συστήματος και του περιβάλλοντός του.
𝑑𝑞

• Η εντροπία ορίζεται θερμοδυναμικά ως 𝑑S = 𝛼𝜈𝜏 , όπου 𝑞𝛼𝜈𝜏 η θερμότητα που
𝑇
προσφέρεται αντιστρεπτά και Τ η θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει η θέρμανση.
𝑓 𝑑𝑞

• Ολοκληρώνοντας τη σχέση προκύπτει: ΔS =  𝜏𝜈𝛼𝑇 𝑖, όπου ΔS η διαφορά εντροπίας
μεταξύ αρχικής (i) και τελικής (f) κατάστασης του συστήματος.

Παράδειγμα #1: Υπολογισμός της μεταβολής της εντροπίας για ισόθερμη εκτόνωση
τέλειου αερίου.
1ος νόμος:

Ισόθερμη τέλειου αερίου:

Για τον υπολογισμό της μεταβολής της εντροπίας, μας
ενδιαφέρει η αντιστρεπτή διεργασία.
q = -w, και για αντιστρεπτή μεταβολή qαντ = -wαντ

ΔU = 0
• Εφόσον η εκτόνωση είναι ισόθερμη T = σταθερό, συνεπώς μπορεί να βγει
έξω από το ολοκλήρωμα.
• Έχουμε υπολογίσει πως το έργο για ισόθερμη, αντιστρεπτή εκτόνωση
τέλειου αερίου στην προηγούμενη ενότητα:
𝑉𝑓

𝑤𝛼𝜈𝜏 = −𝑛𝑅𝑇 න
V𝑖
𝑓

𝑉𝑓
𝑑𝑉
= −𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑉
𝑉𝑖

𝑉𝑓
𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 1 𝑓
𝑞𝛼𝜈𝜏
ΔS = න
= න 𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 =
= 𝑛𝑅𝑙𝑛
𝑇
Τ 𝑖
𝑇
𝑉𝑖
𝑖

Παράδειγμα #2: Υπολογισμός της μεταβολής της εντροπίας όταν η πίεση ορισμένης
ποσότητας τέλειου αερίου μεταβάλλεται ισόθερμα από pi σε pf .
Παρόμοια με πριν έχω: qαντ = -wαντ
Για αντιστρεπτή μεταβολή, pεξ = p , συνεπώς
το έργο δίνεται από τη σχέση
Χρειάζομαι μια σχέση με διαφορά
πίεσης dp. Για τέλειο αέριο ισχύει:
Αντικαθιστώντας το dV στη σχέση
για το αντιστρεπτό έργο προκύπτει

Το παραπάνω ολοκλήρωμα
υπολογίζεται ως:

Η μεταβολή της εντροπίας θα
είναι τότε:

𝑉=

𝑉𝑓

𝑤𝛼𝜈𝜏 = − න 𝑝𝑑𝑉
V𝑖

𝑛𝑅𝑇 𝑑𝑉
𝑛RT
𝑛RT
→
= − 2 → 𝑑𝑉 = − 2 𝑑𝑝
𝑝
𝑑𝑝
𝑝
𝑝
𝑝𝑓

𝑤𝛼𝜈𝜏 = − න
p𝑖

𝑝𝑓
𝑛RT
𝑑𝑝
−𝑝 2 𝑑𝑝 = 𝑛𝑅𝑇 න
𝑝
𝑝𝑖 𝑝

𝑤𝛼𝜈𝜏 = 𝑛𝑅𝑇 ln 𝑝𝑓 − ln 𝑝𝑖
𝑞𝛼𝜈𝜏 = 𝑛𝑅𝑇 ln 𝑝𝜄 − ln 𝑝𝑓
𝑝𝑖
𝑞𝛼𝜈𝜏 = 𝑛𝑅𝑇 ∙ ln
𝑝𝑓
𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑝𝑖
ΔS =
= 𝑛𝑅 ∙ ln
𝑇
𝑝𝑓

→
→

• Για να μελετήσουμε τη μεταβολή της εντροπίας του περιβάλλοντος ΔSπερ , θεωρούμε
απειροστή μεταφορά θερμότητας προς το περιβάλλον dqπερ.
• Θεωρώντας το περιβάλλον ως μια δεξαμενή σταθερού όγκου, μπορούμε να γράψουμε
σύμφωνα με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο ότι dUπερ = dqπερ εφόσον το w = 0 (λόγω
του ότι dVπερ = 0).
• Όμως η εσωτερική ενέργεια είναι καταστατική συνάρτηση με την έννοια ότι η τιμή
της εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα κατάσταση και όχι από τη διαδρομή με την
οποία φτάσαμε στην κατάσταση αυτή.
• Με άλλα λόγια δε μας ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή αν η διεργασία έχει γίνει
αντιστρεπτά ή μη αντιστρεπτά.
• Επομένως για το περιβάλλον, η αρχική σχέση για τη μεταβολή της εντροπίας του
συστήματος 𝑑S =

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
,
𝑇

παίρνει τη μορφή 𝑑𝑆𝜋𝜀𝜌 =

𝑑𝑞𝜋𝜀𝜌
Τ𝜋𝜀𝜌

, αφαιρώντας δηλαδή τον

προσδιορισμό «αντιστρεπτή».

• Επειδή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θεωρείται πως δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια
𝑞𝜋𝜀𝜌
της μεταβολής, μπορούμε τελικά να γράψουμε πως ΔS𝜋𝜀𝜌 = Τ .
𝜋𝜀𝜌

• Τέλος, για αδιαβατική μεταβολή (χωρίς μεταφορά θερμότητας), 𝑞𝜋𝜀𝜌 = 0 → ΔS𝜋𝜀𝜌 = 0.

Μοριακή ερμηνεία του 2ου θερμοδυναμικού νόμου
• Η ενέργεια ενός μορίου είναι κβαντισμένη, μπορεί δηλαδή να πάρει μόνο ορισμένες
τιμές που ονομάζονται «ενεργειακά επίπεδα».
• Η συνεχής θερμική ανατάραξη που υφίστανται τα μόρια ενός δείγματος σε T > 0,
διασφαλίζει την κατανομή τους σε όλα τα διαθέσιμα ενεργειακά επίπεδα.
• Η εντροπία ενός συστήματος συνδέεται με το διαθέσιμο αριθμό μικροκαταστάσεων
(W), δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους τα μόρια μπορούν να διαταχθούν
διατηρώντας την ολική ενέργεια του συστήματος σταθερή.

• Ας υποθέσουμε πως διαθέτουμε μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας (3 μονάδες) την
οποία θέλουμε να μοιράσουμε σε 3 μόρια με ενεργειακά επίπεδα που ισαπέχουν
μεταξύ τους. Οι τρόποι του μοιράσματος είναι οι παρακάτω:

Πιθανότητα

30%

60%

10%

Σχέση Boltzmann για την εντροπία

όπου

(σταθερά Boltzmann)
και W ο αριθμός των
μικροκαταστάσεων

• για W = 1, S = 0, διότι ln(1) = 0.
• για W > 1, S > 0, εφόσον τα μόρια έχουν
πρόσβαση σε περισσότερες
μικροκαταστάσεις.
• γενικά, μια κατανομή ενέργειας και ύλης
με μεγαλύτερη «αταξία» αντιστοιχεί σε
μεγαλύτερο αριθμό μικροκαταστάσεων με
την ίδια ολική ενέργεια.

Πως συνδέονται όλα αυτά με το θερμοδυναμικό ορισμό της εντροπίας;
•

Τα μόρια ενός συστήματος σε υψηλή θερμοκρασία έχουν ήδη πρόσβαση σε υψηλά ενεργειακά
επίπεδα. Συνεπώς, η μικρή προσφορά ενέργειας ως θερμότητα θα οδηγήσει σε μικρή
μεταβολή του αριθμού των διαθέσιμων επιπέδων.

•

Αντίθετα, τα μόρια σε χαμηλή θερμοκρασία έχουν πρόσβαση σε πολύ λιγότερα ενεργειακά
επίπεδα, και η προσφορά μικρής ποσότητας ενέργειας ως θερμότητα θα αυξήσει σημαντικά
τον αριθμό των διαθέσιμων ενεργειακών επιπέδων και μικροκαταστάσεων.

•

Συμπερασματικά, η μεταβολή της εντροπίας κατά τη θέρμανση είναι μεγαλύτερη όταν η
ενέργεια μεταφέρεται προς ένα ψυχρό σώμα από όταν μεταφέρεται σε ένα θερμό σώμα.

Ενεργειακά επίπεδα

Μεγάλη θερμοκρασία

Μικρή θερμοκρασία

Πρόσθετη ενέργεια

Πρόσθετη ενέργεια
Μικρή αύξηση
μικροκαταστάσεων

Μεγάλη αύξηση
μικροκαταστάσεων

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑑S =
𝑇

• Ενδιαφερόμαστε να δείξουμε ότι η εντροπία είναι μια
καταστατική συνάρτηση, δηλαδή πως δεν εξαρτάται
από τη διαδρομή παρά μόνο από την τρέχουσα
κατάσταση του συστήματος.
• Αυτό δηλαδή που πρέπει τελικά να δείξουμε είναι πως
σε ένα τυχαίο θερμοδυναμικό κύκλο, αν ξεκινήσουμε
από ένα σημείο Α και καταλήξουμε στο Β, και έπειτα
ξαναγυρίσουμε στο Α, η μεταβολή της εντροπίας είναι
πάντα μηδέν.
• Το παραπάνω εκφράζεται μαθηματικά ως:
𝑑𝑞
 = 𝜏𝜈𝛼 𝑇 ׯ = 𝑆𝑑 ׯ0
𝜋𝜀𝜌

(το  ׯδηλώνει ολοκλήρωση σε κλειστή διαδρομή)
• Η απόδειξη χωρίζεται σε 3 βήματα:
i. Δείχνουμε ότι το παραπάνω ολοκλήρωμα είναι πάντα
μηδέν για ένα ειδικό κύκλο (τον κύκλο Carnot) στην
περίπτωση τέλειου αερίου.

ii. Δείχνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ανεξαρτήτως
της ουσίας που χρησιμοποιούμε.
iii. Δείχνουμε ότι το αποτέλεσμα ισχύει για κάθε κύκλο.

Β

Α

Δείχνουμε ότι το παραπάνω ολοκλήρωμα (δηλ. ׯ = 𝑆𝑑 ׯ

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑇𝜋𝜀𝜌

) είναι πάντα μηδέν

για ένα ειδικό κύκλο (τον κύκλο Carnot) στην περίπτωση τέλειου αερίου.
Κύκλος Carnot

συνεπώς

𝑞ℎ 𝑞𝑐
ර 𝑑𝑆 =
+
𝑇ℎ 𝑇𝑐

Αποτελείται από 4 αντιστρεπτά στάδια:
1. Α→B: ισόθερμη εκτόνωση σε θερμοκρασία 𝑇ℎ .
H μεταβολή της εντροπίας θα είναι 𝑞ℎ /𝑇ℎ όπου
𝑞ℎ η ενέργεια που προσφέρεται στο σύστημα ως
θερμότητα.
2. B→C: αδιαβατική εκτόνωση (χωρίς αποβολή
ενέργειας από το σύστημα ως θερμότητα) άρα η
μεταβολή της εντροπίας είναι μηδέν. Η νέα
θερμοκρασία του συστήματος είναι 𝑇𝑐 .
3. C→D: ισόθερμη συμπίεση σε θερμοκρασία 𝑇𝑐 .
Η μεταβολή της εντροπίας θα είναι 𝑞𝑐 /𝑇𝑐 όπου
𝑞𝑐 η ενέργεια που απελευθερώνεται ως
θερμότητα (𝑞𝑐 < 0).
4. D→A: αδιαβατική συμπίεση (χωρίς εισροή
ενέργειας στο σύστημα ως θερμότητα) άρα η
μεταβολή της εντροπίας είναι μηδέν. Η νέα
θερμοκρασία τους συστήματος είναι 𝑇ℎ .

Δείχνουμε ότι το παραπάνω ολοκλήρωμα (δηλ. ׯ = 𝑆𝑑 ׯ

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑇𝜋𝜀𝜌

) είναι πάντα μηδέν

για ένα ειδικό κύκλο (τον κύκλο Carnot) στην περίπτωση τέλειου αερίου.

ර 𝑑𝑆 =

𝑞ℎ 𝑞𝑐
+
𝑇ℎ 𝑇𝑐

• Στα δύο ισόθερμα στάδια του κύκλου, ΔU = q + w = 0,
άρα q = -w.
• To w όμως για μια αντιστρεπτή ισόθερμη εκτόνωση το
έχουμε υπολογίσει σε προηγούμενη ενότητα
𝑤 = −𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑉𝑓
𝑉𝑖

• Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ισχύουν

• Για αντιστρεπτή αδιαβατική διεργασία είχαμε αναφέρει
πως V𝑖 𝑇𝑖𝑐 = V𝑓 𝑇𝑓𝑐 , άρα ισχύουν ακόμα οι σχέσεις

πολλαπλασιάζοντας
κατά μέλη προκύπτει

η οποία απλοποιείται στην

και άρα

συνεπώς:
που σημαίνει τελικά πως

ර 𝑑𝑆 = 0

ο.ε.δ.

Δείχνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ανεξαρτήτως της ουσίας που
χρησιμοποιούμε.
Ορισμός της απόδοσης μια θερμικής μηχανής

είναι δηλαδή ο λόγος του ωφέλιμου έργου που πήραμε προς την ενέργεια που δόθηκε
στο σύστημα ως θερμότητα.
Όμως ΔU = q + w = 0, άρα q = -w. Επειδή δε μας ενδιαφέρουν τα πρόσημα όμως,
𝑤 = 𝑞ℎ − 𝑞𝑐 , οπότε
Θεωρώντας αντιστρεπτές διεργασίες μπορούμε
να γράψουμε πως ΔSc = qc / Tc και ΔSh = qh / Th ,
άρα 𝜂 = 1 −
Οι νόμοι της θερμοδυναμικής δείχνουν
πως η απόδοση η μιας αντιστρεπτής
μηχανής είναι ανεξάρτητη του υλικού
λειτουργίας, συνεπώς η τελική εξίσωση
ισχύει πάντοτε για κάθε ουσία που
συμμετέχει στον κύκλο Carnot.

ΔS𝑐 𝑇𝑐
ΔSℎ 𝑇ℎ

Σε μια αντιστρεπτή διεργασία όμως ΔSολ = 0 (ο
2ος νόμος προβλέπει πως ΔSολ > 0 για μη
αντιστρεπτές, αυθόρμητες διεργασίες), δηλαδή
ΔSc = -ΔSh οπότε τελικά προκύπτει

Δείχνουμε ότι το αποτέλεσμα ισχύει για κάθε κύκλο.
•

•
Αναίρεση
μεταβολών
εντροπίας

•
•

•
•

•

Ένας τυχαίος αντιστρεπτός κύκλος μπορεί να
προσεγγιστεί από μια συλλογή κύκλων Carnot.
Όσο μικρότεροι οι επιμέρους κύκλοι Carnot
τόσο καλύτερη προσέγγιση. Αν οι κύκλοι είναι
απειροστοί, η προσέγγιση είναι ακριβής.
Η μεταβολή της εντροπίας του κάθε κύκλου
είναι μηδέν, έτσι το άθροισμα των μεταβολών
όλων των κύκλων είναι μηδέν.
Ωστόσο, η μεταβολή της εντροπίας κατά μήκος
οποιασδήποτε διαδρομής αναιρείται από την
αντίστοιχη μεταβολή που μοιράζεται με το
γειτονικό κύκλο.
Ως αποτέλεσμα, όλες οι μεταβολές εντροπίας
αλληλοαναιρούνται εκτός από αυτές κατά
μήκος της περιμέτρου του ολικού κύκλου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει πως,

Στο όριο των απειροστών κύκλων, τα μη
αλληλοαναιρούμενα άκρα των κύκλων
συμπίπτουν με τον ολικό κύκλο και το
άθροισμα γίνεται ολοκλήρωμα, οπότε ර 𝑑𝑆 = 0
και άρα το S είναι καταστατική συνάρτηση.

Η ανισότητα Clausius

• Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα πως περισσότερο
έργο εκτελείται όταν μια μεταβολή είναι αντιστρεπτή
από ό,τι αν δεν είναι. Ισχύει δηλαδή πως
𝑑𝑤𝛼𝜈𝜏 ≥ 𝑑𝑤
• Όταν η ενέργεια φεύγει από το σύστημα, οι παραπάνω
ποσότητες είναι αρνητικές, συνεπώς −𝑑𝑤𝛼𝜈𝜏 ≥ −𝑑𝑤
το οποίο μπορεί να γραφτεί dw − 𝑑𝑤𝛼𝜈𝜏 ≥ 0.
• Επειδή η εσωτερική ενέργεια U είναι καταστατική
συνάρτηση, η μεταβολή της είναι ίδια για αντιστρεπτές
και μη αντιστρεπτές διαδικασίες, δηλαδή
dU = dq + dw = 𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 + 𝑑𝑤𝛼𝜈𝜏 .

Όταν dq = 0 (απομονωμένο
σύστημα), 𝒅𝑺 ≥ 𝟎. Με άλλα λόγια
η εντροπία ενός απομονωμένου
συστήματος πάντα αυξάνεται σε
μια αυθόρμητη μεταβολή.

• Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς dw και
αντικαθιστώντας στην τελευταία έκφραση της
ανισότητας προκύπτει 𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 ≥ 𝑑𝑞, δηλαδή
𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 /Τ ≥ 𝑑𝑞/Τ.
• Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της εντροπίας
𝑑𝑆 = 𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 /Τ, καταλήγουμε στην ανισότητα Clausius
dS≥ 𝑑𝑞/Τ.

Πώς μεταβάλλεται η εντροπία όταν έχουμε…
α) Ισόθερμη εκτόνωση τέλειου αερίου
Λογαριθμική αύξηση
εντροπίας

Έχει υπολογιστεί προηγουμένως ως εξής:
𝑉𝑓

𝑤𝛼𝜈𝜏 = −𝑛𝑅𝑇 න
V𝑖

𝑉𝑓
𝑑𝑉
= −𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑉
𝑉𝑖

𝑓

𝑉𝑓
𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 1 𝑓
𝑞𝛼𝜈𝜏
ΔS = න
= න 𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 =
= 𝑛𝑅𝑙𝑛
𝑇
Τ 𝑖
𝑇
𝑉𝑖
𝑖
Τί συμβαίνει όμως με τη μεταβολή της εντροπίας του
περιβάλλοντος;
Λαμβάνουμε υπ’ όψιν πως η ενέργεια dq που
απελευθερώνεται από το σύστημα ως θερμότητα
προσλαμβάνεται από το περιβάλλον, 𝑑𝑞𝜋𝜀𝜌 = −𝑑𝑞.
𝑉𝑓

άρα τελικά ΔS𝜋𝜀𝜌 = −ΔS = −𝑛𝑅𝑙𝑛 𝑉
Τί συμβαίνει για ελεύθερη, δηλαδή μη
αντιστρεπτή εκτόνωση; Απ. Δ𝑆𝜊𝜆 > 0

𝑖

δηλαδή Δ𝑆𝜊𝜆 = 0, για αντιστρεπτή διαδικασία.

Πώς μεταβάλλεται η εντροπία όταν έχουμε…
β) Μετάπτωση φάσης
• Η μετάπτωση φάσης συνοδεύεται από μεταβολή της εντροπίας. Όταν μια ουσία
εξατμίζεται, ή όταν ένα στερεό λιώνει, μεταβάλλεται η τάξη με την οποία είναι
τοποθετημένα τα μόρια καθώς και ο βαθμός διασποράς της ενέργειας.
• Η εντροπία αυξάνει όταν ένα στερεό γίνεται υγρό και ομοίως όταν το υγρό γίνεται
αέριο.
• Η κανονική θερμοκρασία μετάπτωσης Τtrs είναι η θερμοκρασία στην οποία δύο
φάσεις βρίσκονται σε ισορροπία υπό πίεση 1 atm (π.χ. για νερό – πάγο Τtrs = 273 K,
και για νερό – υδρατμούς Τtrs = 373 K).
• Στη θερμοκρασία αυτή κάθε μεταφορά ενέργειας υπό μορφή θερμότητας μεταξύ
συστήματος και περιβάλλοντος είναι αντιστρεπτή λόγω ισορροπίας.
• Έχουμε αποδείξει σε προηγούμενη ενότητα πως για σταθερή πίεση η μεταβολή της
ενθαλπίας ισούται με τη μεταφορά ενέργειας υπό μορφή θερμότητας (ΔΗ = qp).

• Από τον ορισμό της εντροπίας ΔS = qαντ / T μπορούμε τελικά να γράψουμε την εξής
σχέση για την εντροπία μετάπτωσης φάσης: Δtrs S = Δtrs H / Ttrs

Πώς μεταβάλλεται η εντροπία όταν έχουμε…
γ) Θέρμανση από Ti σε Tf
𝑇𝑓
𝑇𝑓
𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
𝑑𝑆 =
→ න 𝑑𝑆 = න
Τ
Τ
𝑇𝑖
𝑇𝑖
𝑇𝑓

𝑆 𝑇𝑓 − 𝑆 𝑇𝑖 = න
𝑇𝑖

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏
Τ

Και για θερμοχωρητικότητα
ανεξάρτητη της θερμοκρασίας…

εφόσον η πίεση είναι σταθερή
(π.χ. ατμοσφαιρική), από την έκφραση για
τη θερμοχωρητικότητα
(δείτε προηγούμενη ενότητα), προκύπτει
τελικά:

Παράδειγμα: Για χαμηλές θερμοκρασίες, η γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό
σταθερή πίεση δίνεται από τη σχέση Cp,m ≈ αT3 όπου α σταθερά.
Ποια είναι η γενική έκφραση για τη γραμμομοριακή εντροπία Sm σε θερμοκρασία Τ;

Δείξαμε πριν ότι η γενική
έκφραση για την εντροπία σε
θερμοκρασία Τf είναι

Αντίστοιχη σχέση ισχύει για
τη γραμμομοριακή εντροπία
Sm με τη διαφορά ότι τώρα
στο ολοκλήρωμα έχω το Cp,m

Το θεώρημα θερμότητας του Nerst
• Το θεώρημα Nerst δηλώνει πως «η μεταβολή της εντροπίας που συνοδεύει κάθε
φυσικό ή χημικό μετασχηματισμό τείνει στο μηδέν καθώς η θερμοκρασία τείνει στο
μηδέν, δηλαδή ΔS→0 , καθώς Τ→0, αρκεί όλες οι εμπλεκόμενες ουσίες να είναι
σε τέλεια διάταξη».
• Αν θεωρήσουμε πως οι εντροπίες των στοιχείων σε τέλεια κρυσταλλική μορφή
είναι μηδέν για T = 0, τότε όλες οι κρυσταλλικές ενώσεις έχουν μηδενική
εντροπία για Τ = 0 (3ος νόμος της θερμοδυναμικής).
• Ο 3ος θερμοδυναμικός νόμος ερμηνεύεται με βάση τη σχέση Boltzmann για την
εντροπία S =klnW, αφού για Τ = 0, o αριθμός των μικροκαταστάσεων του
συστήματος W = 1, συνεπώς ln(1) = 0 και S = 0.
• Υπάρχουν ωστόσο ουσίες που για Τ = 0, W > 1 και άρα S > 0. Τότε λέμε ότι η
ουσία έχει εναπομένουσα εντροπία, όπως για παράδειγμα ο πάγος (3.4 JK-1 mol-1).
Αυτό συμβαίνει αν δεν υπάρχει ενεργειακό κέρδος στο να υιοθετηθεί
συγκεκριμένος προσανατολισμός ακόμα και στο απόλυτο μηδέν (π.χ. ΑΒ ΑΒ ΑΒ
και ΒΑ ΒΑ ΒΑ για 2ατομικά μόρια)

Εντροπίες τρίτου νόμου
•

Όταν μια ουσία βρίσκεται στην πρότυπη κατάστασή της σε
ορισμένη θερμοκρασία Τ, ορίζουμε την πρότυπη εντροπία της
με 𝑆 ° (𝑇).

•

Αντίστοιχα με την πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης που είδαμε σε
στην προηγούμενη ενότητα ορίζουμε και την πρότυπη εντροπία
αντίδρασης Δ𝑟 𝑆 ° .

•

Η Δ𝑟 𝑆 ° δείχνει τη διαφορά μεταξύ των γραμμομοριακών
εντροπιών των καθαρών, διαχωρισμένων προϊόντων και των
καθαρών διαχωρισμένων αντιδρώντων, με τις ουσίες να
βρίσκονται στις πρότυπες καταστάσεις τους στη συγκεκριμένη
θερμοκρασία σύμφωνα με τη σχέση

Προϊόντα

Μερικές πρότυπες εντροπίες
τρίτου νόμου στους 298 K

Αντιδρώντα

Παράδειγμα: Πρότυπη εντροπία αντίδρασης
Δηλαδή η εντροπία μειώθηκε
(γιατί άραγε;)

Οι ενέργειες Helmholtz και Gibbs
Υποθέτουμε σύστημα σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του σε θερμοκρασία T.
Για μια μεταβολή στο σύστημα με μεταφορά ενέργειας προς ή από το περιβάλλον η
ανισότητα Clausius που μελετήσαμε προηγουμένως μπορεί να γραφτεί ως

α) για θέρμανση υπό σταθερό όγκο
Από τον πρώτο νόμο: dU = dqV
εφόσον δεν υπάρχει πρόσθετο
έργο

Για σταθερή U

οπότε
δηλαδή

Για σταθερή S

• Το πρώτο κριτήριο δηλώνει πως σε ένα σύστημα υπό σταθερό όγκο και σταθερή
εσωτερική ενέργεια (π.χ. απομονωμένο σύστημα) η εντροπία αυξάνεται σε μια
αυθόρμητη μεταβολή.
• Το δεύτερο κριτήριο δηλώνει πως αν ο όγκος και η εντροπία του συστήματος είναι
σταθερά, η εσωτερική ενέργεια του συστήματος μειώνεται μέσω εκροής
ενέργειας υπό μορφή θερμότητας στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό η εντροπία
του περιβάλλοντος αυξάνεται έτσι ώστε τελικά πάντα ΔSολ > 0 για αυθόρμητη
μεταβολή.

β) για θέρμανση υπό σταθερή πίεση
• Στην προηγούμενη ενότητα αποδείξαμε πως η μεταβολή της ενθαλπίας υπό
σταθερή πίεση ισούται με την ενέργεια που μεταφέρθηκε υπό μορφή
θερμότητας, δηλαδή: dH = dqp

• Τότε, από την ανισότητα που γράψαμε προηγουμένως
μπορούμε, να συμπεράνουμε ότι

Για σταθερό Η

Για σταθερή S

• Το πρώτο κριτήριο δηλώνει πως σε ένα σύστημα υπό
σταθερή πίεση και σταθερή ενθαλπία, η εντροπία
αυξάνει σε μια αυθόρμητη μεταβολή.
• Το δεύτερο κριτήριο δηλώνει πως αν η πίεση και η
εντροπία του συστήματος είναι σταθερά, η ενθαλπία
μειώνεται για να αυξηθεί η εντροπία του
περιβάλλοντος έτσι ώστε τελικά πάντα ΔSολ > 0 για
αυθόρμητη μεταβολή.

για σταθερό V

ορισμός

για σταθερό p

Ενέργεια Helmholtz
Ενέργεια Gibbs

Για σταθερή θερμοκρασία Τ οι δύο
παραπάνω ιδιότητες μεταβάλλονται
αντίστοιχα ως

Οι οποίες σε συνδυασμό με τις
παραπάνω ανισότητες δίνουν τελικά

Σταθερή θερμοκρασία
και όγκος
Σταθερή θερμοκρασία
και πίεση

Τί σημαίνουν όλα αυτά για την ενέργεια Helmholtz;
• Μια μεταβολή ενός συστήματος υπό σταθερή θερμοκρασία και σταθερό όγκο
είναι αυθόρμητη αν
, συνοδεύεται δηλαδή από μείωση της ενέργειας
Helmholtz. Η ισότητα ισχύει στην περίπτωση ισορροπίας (ούτε ευθεία ούτε
ανάστροφη διεργασία).
• Αποδεικνύεται πως η μεταβολή της ενέργειας Helmholtz ισούται με το μέγιστο
έργο που συνοδεύει μια διεργασία υπό σταθερή θερμοκρασία (dA = dwmax). Για το
λόγο αυτό το Α ονομάζεται και συνάρτηση μέγιστου έργου.

Τί σημαίνουν όλα αυτά για την ενέργεια Gibbs;
• Μια μεταβολή ενός συστήματος υπό σταθερή θερμοκρασία και σταθερή πίεση
είναι αυθόρμητη αν
, συνοδεύεται δηλαδή από μείωση της ενέργειας
Gibbs. Η ισότητα ισχύει στην περίπτωση ισορροπίας (ούτε ευθεία ούτε
ανάστροφη διεργασία).
• Πρακτικά μιλώντας, αν θέλουμε να μάθουμε αν μια χημική αντίδραση είναι
αυθόρμητη υπό σταθερά Τ, p, υπολογίζουμε τη μεταβολή της ενέργεια Gibbs.

• Αν ελαττώνεται με την πρόοδο της αντίδρασης (ΔG < 0) τότε η αντίδραση τείνει
αυθόρμητα στη μετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα, διαφορετικά
παρατηρείται η αντίστροφη αντίδραση.
• Τέλος, αντίστοιχα με τη μεταβολή της ενέργειας Helmholtz ΔΑ, η μεταβολή της
ενέργειας Gibbs ΔG, δίνει το μέγιστο πρόσθετο έργο (μη εκτόνωσης) σε
συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας και πίεσης (ΔG = dwπροσθ, max ).
• Η τελευταία σχέση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτίμηση ηλεκτρικού έργου
που παράγεται από ηλεκτροχημικά στοιχεία.

Πρότυπες γραμμομοριακές ενέργειες Gibbs
Οι πρότυπες εντροπίες και ενθαλπίες αντίδρασης μπορούν να
συνδυαστούν μέσω της σχέσης

η οποία αποτελεί τον ορισμό της πρότυπης ενέργειας
Gibbs αντίδρασης.
Στην πράξη η πρότυπη ενέργεια Gibbs
αντίδρασης υπολογίζεται μέσω των τιμών της
πρότυπης ενέργειας Gibbs σχηματισμού Δ𝑓 𝐺 ° ,
που είναι η Δ𝑟 𝐺 ° για το σχηματισμό μιας ένωσης
από τα στοιχεία της στις καταστάσεις αναφοράς.

Διαδικασία υπολογισμού 𝜟𝒓 𝑮° από 𝜟𝒇 𝑮°

Προϊόντα

Αντιδρώντα

Παράδειγμα: Καύση μεθανίου
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Δ𝑟 𝐺 ° = (-394.4 + 2(-237.1) + 50.7 + 0) kJmol-1
Δ𝑟 𝐺 ° = -818 kJmol-1
Οι πρότυπες ενέργειες σχηματισμού
Δf G° για στοιχεία είναι μηδέν.

Συνδυάζοντας τον πρώτο με το δεύτερο
θερμοδυναμικό νόμο

(πρώτος νόμος)
Για…
• αντιστρεπτή μεταβολή
• κλειστό σύστημα σταθερής σύστασης
• απουσία πρόσθετου έργου (μη εκτόνωσης)

αντικαθιστώντας στον πρώτο νόμο
προκύπτει τελικά πως

dwαντ = -p dV
και από τον ορισμό της εντροπίας

𝑑𝑞𝛼𝜈𝜏 = ΤdS

(για αντιστρεπτή μεταβολή
σε κλειστό σύστημα)

Όμως ας θυμηθούμε πως η U είναι καταστατική
συνάρτηση, συνεπώς δεν εξαρτάται από τη διαδρομή.
ΑΡΑ τελικά η σχέση που δείξαμε (θεμελιώδης
εξίσωση) εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταβολή σε
κλειστό σύστημα που δεν εκτελεί πρόσθετο έργο.

Θεμελιώδης εξίσωση της χημικής
θερμοδυναμικής (απόδειξη)
Ενέργεια Gibbs
Απειροστή μεταβολή
ενέργειας Gibbs
Ενθαλπία
Απειροστή μεταβολή
ενθαλπίας
Συνδυάζοντας τις εξισώσεις για τις απειροστές μεταβολές παίρνουμε

Θεμελιώδης εξίσωση (για κλειστό
σύστημα χωρίς πρόσθετο έργο)
Με αντικατάσταση του dU
στην έκφραση για το dG

Θεμελιώδης εξίσωση της χημικής
θερμοδυναμικής (απόδειξη)

Θεμελιώδης εξίσωση
χημικής θερμοδυναμικής

δηλαδή,

Η παραπάνω έκφραση δείχνει πως η μεταβολή της ενέργειας Gibbs είναι ανάλογη των
μεταβολών της πίεσης και της θερμοκρασίας, δηλαδή των ποσοτήτων που μπορούμε
πειραματικά να ελέγχουμε.
Σταθερή p

Σταθερή T

Σταθερή p

Σταθερή T
Σταθερή p

Σταθερή T

• Για σταθερή p, παρατηρούμε πως η μεταβολή της ενέργειας Gibbs με τη
θερμοκρασία καθορίζεται από την εντροπία S. Η ευθεία για την αέρια φάση
μεταβάλλεται πιο απότομα σε σχέση με την αντίστοιχη υγρή και στερεή φάση,
λόγω διαφορετικής εντροπίας (Sαερ > Sυγρ > S στερ).
• Για σταθερή Τ, παρατηρούμε πως η μεταβολή της ενέργειας Gibbs με την πίεση
καθορίζεται από τον όγκο του δείγματος V. Επειδή ο όγκος της αέριας φάσης
είναι μεγαλύτερος από εκείνον των συμπυκνωμένων φάσεων, η ενέργεια Gibbs
μεταβάλλεται πιο απότομα στην αέρια φάση.
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