
          

Mustan aukon termodynamiikkaa

Entropian käsitteestä puhuttaessa tulee yleensä mieleen sen määritelmä 
termodynamiikan toisen lain yhteydessä:  Eristetyn systeemin entropia ei pienene, 
eli se on aina kasvava funktio. Jokapäiväinen esimerkki tästä on aineen 
vuorovaikutus ympäristön kanssa, jolloin se kehittyy kohti tasapainotilaa, eli 
maksimaalista entropiaa.

 Kun tarkastellaan asiaa isommassa skaalassa eli koko universumissa, esiintyy 
konflikteja termodynamiikan lakien ja mustien aukkojen kanssa. Tavallisessa 
muodossaan toinen laki rikkoutuu, kun mustaan aukon horisonttiin putoaa ainetta 
tai imeytyy säteilyä. Oletetaan, että mustaan aukkoon putoaa systeemi, jonka 
entropian tiedämme jo valmiiksi. Kun systeemi on tapahtumahorisontissa, emme 
pysty enää määrittämään sen entropiaa, koska emme voi havaita mitään mustan 
aukon sisältä. Näyttäisi siltä, että mustat aukot siis hävittävät informaatiota, ja tämä 
on termodynamiikan toisen lain vastaista. Mustan aukon termodynamiikassa lait 
muotoillaan uudelleen, ja keskeisintä on, että mustaan aukkoon liittyy entropia.

Motivaatio mustan aukon entropialle perustuu termodynamiikan analogiaan: 
systeemin mikrotilat voivat järjestyä eri tavoin, ja niiden yhteisvaikutus keskenään 
tuottaa systeemin havaittavan makrotilan. Entropia mittaa systeemin 
todennäköisyyttä olla eri makrotilassa, laskien mukaan mikrotilojen erilaiset 
kombinaatiot. Mustalle aukolle on löydyttävä samanlainen analogia - entropian 
määritelmä, johon kuuluu mustan aukon sisäiset tilat. 

Jacob Bekenstein päätyi tällaisen entropian määritelmään, joka perustui Stephen 
Hawkingin aikaisemmille havainnoille. Hawkingin mustan aukon pinta-ala 
teoreeman mukaan mustan aukon tapahtumahorisontti ei ikinä pienene - se on siis 
säilyvä suure, joka kasvaa useimmissa mustan aukon muodonmuutoksissa, kuten 
massan absorbtiossa. Kahden mustan aukon yhdistymisessä syntyvän mustan 
aukon horisontin pinta-alan on oltava vähintään alkuperäisten mustien aukkojen 
alojen summa. Tähän liittyen Bekenstein esitti (Black-hole thermodynamics, 
Physics Today 1980) että mustan aukon entropia on suoraan verrannollinen sen 
tapahtumahorisontin pinta-alaan. Bekensteinin pinta-alaan liittyvä mustan aukon 
entropia pitää sisällään mustan aukon sisällön, eli siis se on eräänlainen mitta 
mustan aukon sisätilojen informaatiosta. 

Jotta Bekensteinin entropia olisi tarkka malli mustan aukon entropialle, pitäisi 
mustien aukkojen todella säteillä energiaa. Hawkingille ajatus energiaa säteilevästä 
mustasta aukosta ei tuntunut luontevalta, vaikkakin jälkeenpäin hän myöntää, että 
tämä oli ensimmäinen konkreettinen vihje Hawkingin säteilystä.


