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 ۲۰۲۰٫۰۹٫۲۷دکتر حسن بلوری                                                                            برلین، 

 

 کارها وساز 

 

Centaurus A 

 

 چکیده 

که در این مقاله دانسته به مسائل    ...."  :گفته شدهای بسیار باال‘ ه در تراکمی پیشین تحت عنوان ’مفهوم ماد  در ابتدای مقاله

ها، ترمودینامیک و آنتروپی  چالهجوشی سیاهها، مکانیسم همچالهسیاه  ها مانند نظریه نسبیت عام، دینامیک  چالهسیاه  نظری  

 برده را توضیح دهم.  نکات نام کوشمدر این مقاله می  حال "شود.ها پرداخته نمیچالهسیاه

 . نظریه نسبیت عام ۱

  ۲ریمانی  یهندسه  به زبان  توضیحی  ،است  زمان  ـ  فضا  و   ه )جرم( ماد  کنش و واکنش    توضیح    ۱عام اینشتین  نظریه نسبیت  

وسیع  های  بخش  توان تشریح  نظریهاین    بیند.انحنادار می  بعدی  ۴عنوان خاصیت  هندسی فضازمان   که نیروی گرانشی را به

از زمان بیگ    ۴کیهان  یتکاملسیر    و  ۳هاچالهسیاه  ،۳ستارگان نوترونی  ها، ستارگان،کهکشان  کیهان از جمله  گوناگونو  

  نتوم مرز دنیای کواتنها تا    تواندمی  دلیلهمین  یک نظریه کالسیک )نسبیتی( است و به. نظریه نسبیت عام  را داردبنگ  

   .د.باش وگپاسخ

ده ش تایید های مختلفدر تست تاکنون و شده اشتاب و گرانش، بن بر پایه تنها یک اصل، اصل هم ارزی نظریه نسبیت عام

مشاهده نشده    ب و تاثیر حاصل از نیروی گرانشیااختالف قابل سنجشی میان تاثیر حاصل از شت  شیآزمای  در هیج  است.

  ی این هر دو  ، چرا کهشودتعمیم دو نظریه، نظریه نسبیت خاص و نظریه کالسیک نیوتنی، نیز تعبیر مینظریه    این  .است

در نظریه   را  ه()ماد    مقدار جرم  چنانچه  . به این شکل کهدهستناستنتاج    قابل  براحتی از معادالت نظریه نسبیت عامها  نظریه

نظریه    به بیان دیگر،.  کندپیدا میرا    نظریه نسبیت خاص  شکل   آنساختار    صورتدر این  بدانیم،  صفر   با  مساوی   نسبیت عام

 در نظریه نسبیت عام  سرعت  چنانچه  و یا اکر.  است)جرم(    در غیاب ماده  نسبیت عامنظریه  نسبیت خاص حالت مرزی  

روی خود   ای را پیش  نظریه  صورتدر این  در نظر گرفته شود،  های متداول،، در حد سرعتسرعت نور  نسبت به  کوچک

  نسبیتنظریه  حالت مرزی    فیزیک نیوتنی،  به عبارت دیگر،  .ئیمگومینیوتنی  کالسیک  فیزیک  به آن    خواهیم داشت که

   آن.صحت برای  ی هستندانکارناپذیر تایید نظریه نسبیت عام مرزی   هایالت حاین  .است عام

تجربی به تایید نرسیده باشد. در مورد نظریه   حد امکان  که تا  ا بودتوان پذیرویژه در علم فیزیک، نمی، به ای راهیچ نظریه

  بدون استثناء   تاکنون  از جانب اینشتین  ۱۹۱۵در سال    آن  از زمان ارائه  ی انجام شدههاتست  یکلیه  نسبیت عام باید گفت که

  ۲۰۱۵در سال یک قرن   پس از گرانشی  گوئی وجود امواجپیش  تایید هاترین آنیکی از جالب .انددهکر تایید این نظریه را

  بود.

 ی اعتبار نظریهدایره

تجربی به    که  یانظریه  که   معنای آن نیستاین گفته به البته    گیرد.ی خود را می ‘زمانی ’نه  ،بقول اینشتین  ای،هر نظریه

  نظریه  آن  و توان  اعتبار  یدایرهشدن    محرز   منظور  بلکه  دهد،از دست می  کلیبه  خود را  اعتبار   و  صحت  اثبات رسیده
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باالتر    یمرحله بهما  یابی  دست   شرفت وینشان از پبلکه    نامیمون نیست   . محرز شدن مرز اعتبار یک نظریه نه تنهااست

چنین   یک  در ها را ندارد.  به آن   ی موجود توان پاسخ نظریه  که  است  شده  یئهاپرسش  که منجر به طرح  . به این دلیلدارد

پی   که در امکان پذیر باشد، و یا این اصوال  را توسعه دهیم، چنانچه  ی موجود  نظریه  کردعمل ی  دامنه  یا  ناچاریم  مقطعی ما

 .است ترپیشرفته و باالتر سطحموجود به  مرحلهاز  علم توسعه راههمان  ینا در واقعباشیم.  یکامال جدیدی اطرح نظریه

)تعیین حرکت با    از فیزیک ارسطو  ما برای مثالوفور مشاهده نمود.  به  علم  در تاریخ  توانمی  ی علم رای توسعهاین شیوه

گالیله   زو ا  رسیدیم  ی شتابو تعیین حرکت با مقوله  به آزمایش  متکی  ،گالیله  فیزیک  به  تاشروع کردیم    ی سرعت(مقوله

با فضا و زمان   نسبیت خاص اینشتین  از فیزیک نیوتن تا  وو نیروی جاذبه    با فضا و زمان مطلق  نیوتننظری  فیزیک  تا  

...  نسبیتی از.  .و   لزوم و    معلوم  نظریهاعتبار    یهمحدود  ،حفظ  هتجربمتکی به    هاییافته  اعتبار  مراحلاین    در هریک 

 بلکه  شودنمی   ی علمگذشته  شامل  ی توسعه علم تنهااین شیوهمسلما  .  ه استشدآشکار    نظریه جدید  طرحو یا    ی آنتوسعه

  ی موجود هاکه نظریه  طرح هستندم  در علم فیزیک  ئیهاپرسش   در حال حاضر.  را شاهدیم  مشابهی  وضعیت  نیز  اکنون

شده چه چیزی و چگونه بوده است و یا  سبب  را    "بیگ بنگ" تلنگر اولیه که    برای مثال،را ندارند،    هاآن  به  پاسخ  توان

    را برطرف نمود. ،نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم دو نظریه اساسی،  توان ناهمآهنگی میانچگونه می

 ناهمآهنگی در حیطه مشترک 

  نظریه   این  بیشتر   نظربه  . ددار  را  هاو یا یکی از آن  هر دو  ناکامل بودن  بیان ازذکر شده    ینظریه  ناهمآهنگی میان دو

 نظریه را دشوار کرده  دو  میان  وحدت  و  دهدمیشان  اعتبار خود را ن  یهدایر  زمان  با گذشت  کهعام اینشتین است    نسبیت

.  مالحظه نمود  (singularity)  ۵در تکینگی  برای مثال  توانمی  را  ی عملکرد نظریه نسبیت عامبودن دایره  محدود.  است

و یا    نهایتبی  ، چگالینهایتبی  انرژی  ، مانندنهایت هستندمساوی با بی  در تکینگی  های فیزیکیطبق این نظریه کمیت

 نظریه نسبیت عام دهد که  می  نشانتردید با علم فیزیک مغایرت دارند. این وضعیت  بی  هائی ن اندازهی. چننهایتی بیدما

یا نظریه    الزم است  رواین  از  .عملکرد درستی نداردبعد  از آن به  و  استمعتبر    فیزیک کوانتوم  معینی، تا مرز مرزتا  تنها 

هر دو نظریه    قوانین  توان لحاظ  کهود  نمارائه    تریجامع  ینظریه  نسبیت عام را توسعه داد، یعنی آن را کوانتیزه کرد، و یا

 چندان  هبارهای گذشته در اینها در دهه فیزیکدان  تالش  ‘ باشد.نظریه گرانش کوانتومیای ’شاید یک چنان نظریه  را دارد.

       . نتوانسته است به حل مسئله یاری رساند  ،نیم قرن تالش  با گذشت بیش از  ،ها نیزنظریه ریسمان  ت.اسده  بون  بخشرضایت

  نظریه نسبیت عام و فیزیک کوانتوم     ناهمآهنگ   مشترک ولیکن  به حیطه از یک طرف  حاضر    یمقاله  که مطالبخاطر آن به

ی بارهاطالعات تجربی کافی در    از طرف دیگر   و   ـ  ستاهچالهسیاه  تکینگی و  یبارز آن مسئله  ینمونهـ    شودمربوط می

    ند. هستقابل دفاع  نظری به لحاظ م کهپردازمی تنها به مطالبیدر زیر  الذ، وجود ندارد هاآن 

 ها چاله. دینامیک سیاه۲

 بیان از   ،دالت میدانی اینشتینایا مع  اینشتین  یلدیفرنسی  معادالت  ،معادالت اینشتین  معروف به  معادالت نظریه نسبیت عام

کمیتمیان    ی رابطه فضازمانهندسه  و  ۵تکانهانرژی  تانسور  د:  ندار  دو  تانسور .  ۱ی  حضور  فضازمان  انحنای  علت 

از    ایاست. هرچه چگالی ماده در منطقه  ، کمیتی فیزیکی متشکل از انرژی )جرم، ماده( و تکانه )ضربه(تکانهانرژی

کیلومتری  ۷۰۰۰۰۰برای مثال، هرچه شعاع    ۳.استتر  شدیدهمان میزان نیز انحنای فضازمان آن  باشد، به  بیشتر  فضازمان

آن خمیدهدشوخورشید کوچکتر   اطراف  نتیجه فضای  در  و  بیشتر  آن  تنها    شعاع خورشید  چنانچهشود.  تر می، چگالی 

که هیچ   شودمی شدید    بقدری، یعنی نیروی گرانشی  یابدافزایش میچنان  آن   و خمیدگی فضازمان  د، چگالیوکیلومتر ش۳

 اگر حال    .شودمی  تبدیل  ۳چالهسیاهیک    خورشید به  صورتاین در  ،  ستی، حتی نور، را توان گریز از میدان آن نایشئ

صورت شدت انحنای فضازمان  شود در این   برابر با صفرجا ادامه دهیم که  کوچک کردن شعاع خورشید را تا آن ی  پروسه

باال بود  چنان  بها شببیکه    خواهد  ایجادت  آن    یسوراخ  ه  چن  .ستنیدر  )نقطه  نایک  تکینگی  نامیده  singularityای   )

این   داخل  از  دتواننمی  چیزیاطراف این نقطه تا شعاع، دایره، معینی هیچ  خاطر نیروی گرانشی بسیار قوی  به  شود.می

نقطه    ۳افق رویداد  ،کروی شکل  مربوطه را، با مرز   ناحیه  و  ۳شعاع شوارتزشیلد  راشعاع  این  .  به بیرون نفوذ کندناحیه  

     ۸چالهنمایش ساده یک سیاه :۲تصویر        :                            ندنامتکینگی می
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 شی های چرخسیاه چاله

 ( ای ذاتی، حرکت زاویه Eigendrehimpuls,Spinکه دارای اسپین )  شودهائی گفته میچالهبه سیاه  شیچرخ  هایچالهسیاه

که مضافا این   دهند.تغییر می  خود را  یمنطقه فضازمان  ی  هندسه   ی دیگریچالههر سیاه  مانند  های چرخشیچالهسیاههستند.  

بر سیستم   شیجرم چرخ  هر  : تاثیراثر لنزه ـ تیرینگ)  در جهت اسپین  چرخش فضازمان  باعث  چالهسیاه  چرخش  جادر این 

 ، ناظر ساکن  یک  برای  منطقهدر این    چرخش فضازمان  .شودپاره شدن فضازمان می  سبب  و تکینگی آن  (مکان  اینرسی

 چرخد.نماید که گوئی کل کیهان بدور او میچنان می ،نسبت به محیط خودساکن 

 تکینگی  عریان

نحوی را به   هاچالهسیاهنیروی گرانشی  آیا امکان دارد  ؟  ندباشافق رویداد  فاقد  که    دکرهائی را تصور  چالهتوان سیاهمیآیا  

 های چرخشی چالهبا سیاه  در رابطه   طور نظریهب  توانمی  هاپرسشاین  به  ؟  ودنم  مشاهده  را  هاتکینگی آنو    کرد  خنثی

سرعت چرخش فضازمان    برای مثالکه    مشاهده نمودزمانی    توانرا می   های فاقد افق رویدادچاله داد: سیاهپاسخ  چنین  

نیروی یعنی  ند )شو  برخوردار  یشتاب  چنان  از   سقوط  الدر ح   اشیاء  که باال باشد    ایاندازهبه  چرخشی    چاله سیاهاطراف  

فاقد    چالهسیاه  صورتدر این  .ندباش  موجود  نیروی گرانشی  قادر به خنثی کردن  ( کهها چنان باال باشدآن  زگریز از مرک

 مشاهده نمود.  ،(naked singularity) ، عریانبرهنه اصطالح  به آن را یتکینگ توانمی ه ودشافق رویداد 

 هاچالهجوشی سیاه. مکانیسم هم۳

  بگیرند.   چاله در مجاورت هم، در میدان گرانشی هم، قرارحداقل دو سیاهکه    پیونددوقوع میبه  زمانی  ۳هاچالهجوشی سیاههم

پس از فرایند    هم  بدورگردش    حال  در  ۳پرجرم  از دو ستاره  ـ۱:  گیرندقرارمیدر کنار هم    مختلف  راهدو    از  هاچالهسیاه

کنار هم  در    یتصادف  اما بطور  وجود آمدهبهاز هم    ستقلم ی پر ستاره  امنطقه  هائی که درچالهسیاه  ـ از۲  .۳ابرنواختری

قابل    هادر امواج گرانشی آن   که  هاستچاله سیاه   ("spin  پنپ"اسدر چرخش )  حالتاین دو    میان  فرق اساسی .  دگیرنمی قرار

 عامنظریه نسبت    طبق  چرخند. می  یکدیگردور    هم  دور خود و  ها با سرعت باالئی همآن  به احتمال  .استگیری  اندازه

نیروی    علتبه    ،جواری همچالهمیان دو سیاهی  فاصله   چاله است.بدور خود تابع جرم سیاه  چالهسیاه  چرخش    ر سرعت  حداکث  

مدام حال  کمتر  گرانشی  عین  در  از    ، آخر  لحظه   درچرخش    این  شود.میبیشتر  ها  آن   هم دور  چرخشسرعت    و  پیش 

 اه است.مره مقداری از انرژی و ماده انتشار وتولید امواج گرانشی با دارد که چنان شتابی برمی ،جوشیهم

 هاوکینگ و سطح افق رویداد

چاله شعاع  ازدیاد جرم سیاه در صورت .، هستندبا سطحی معین ،دارای افق رویداد هاچاله توضیح دادیم که سیاه ۳در مقاله

 د.   گذارمی کاهش رو به شعاع افق رویداد ،چالهبا ازدیاد چرخش سیاه در مقابل یابد.می افزایشنیز  افق رویداد

 ها چه مقدار است؟ چالهی متشکل از سیاهچاله پرسش: سطح افق رویداد سیاه

 چنین داده است:   نموده وپاسخ به این پرسش مهم را استیون هاوکینگ محاسبه 

 نیست.   هاچالهسیاه افق رویداد آن  ها هرگز کوچکتر از جمع سطوحچالهسیاه از ی متشکلچاله سیاه رویداد سطح افق

چاله، بزرگتر از جمع سطوح افق گرفته از دو سیاهی شکلچالهسیاهیک  سطح افق رویداد    ،برای مثالبه عبارت دیگر و  

 چاله است. رویداد دو سیاه

        بزرگ  موفقیت

امواج گرانشی  ایجاد شده بر اثر برخورد     ها موفق شدنددانبار در تاریخ بشر، فیزیکبرای اولینو    ۲۰۱۵سپتامبر    ۱۴در  

گیری شکل جوشییا هم برخورد ی ایننتیجه مشاهده کنند. برابر جرم خورشید را ۳۶و ۲۹های حدودا  چاله با جرم دو سیاه

 بسیار  زمانچاله در مقدار جرمی که در برخورد این دو سیاه  .دبوبرابر جرم خورشید    ۶۲تر با جرم چاله بزرگیک سیاه

برابر کل انرژی  ۵۰برابر جرم خورشید بود. انرژی  ساطع شده به فضا معادل  ۳ل شد معادل تقریبا  یبدتبه انرژی    کوتاهی

میلیارد سال به زمین  ۱،۳ای پس از  صدم  ثانیه ۲۵الکترومغناطیسی گسیلی از کیهان  قابل  رؤیت بود. طنین  این روخداد  

از این موفقیت، آلبرت    ی پروتون. یک قرن پیشهزارم قطر ذرهد با یکرسید. طول موج نوسان مشاهده شده برابر بو

ای به کیهان ی تازهمعنای گشودن پنجرهبینی کرده بود. کشف  امواج گرانشی بهاینشتین امواج گرانشی را بطور نظری پیش

  ۳تاریخ بشر است. و دید در تاریخ علمجو آغاز عصری 
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 هاچاله. ترمودینامیک و آنتروپی سیاه۴

 کالسیک و آنتروپی ترمودینامیک

 ،کالسیک  علم ترمودینامیک  اصولبه    یالزم است ابتدا نگاه کوتاه  هاچالهترمودینامیک و آنتروپی سیاه  برای فهم بهتر

داشته   ، اول، دوم و سوم،( م)قانون صفر های نام تحت  ،(Main principles of thermodynamics)آن  بنیادیقانون ۴

    ارند.برخوردو فنی  پایهاز اهمیت بسیار باالئی در علوم  بطور تجربی بدست آمده و قوانینباشیم. این 

اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر   :گویداین قانون می:  ترمودینامیک  (م)قانون صفرـ  ۱

 دما هستند. هم

گوید: انرژی درونی یک  می  و  قانون انرژی و کار نیز معروف است  تحت نام  ترمودینامیک: این قانونقانون اول  ـ  ۲

   .اصل بقاء انرژی(قانون یا ) است ( ثابت و پایدار، بستهسیستم ایزوله )منزوی

آل، صد در صد، ایزوله کرد، یعنی تاثیر محیط بر سیستم را به صفر تذکر: امکان ندارد بتوان سیستمی را بطور کامل، ایده

های درون سیستم  در آن کنش و واکنشحالتی است که  شودبرده میعنوان سیستم ایزوله نامبه از آن چه آندر واقع رساند. 

   . است با محیطی آن هاکنش و واکنش از ترمراتب قویبه

وجود    تندتوانسمیهائی  پروسه  گوید:قانون آنتروپی نیز مشهور است و می  تحت ناماین قانون  قانون دوم ترمودینامیک:  ـ  ۳

ند. برای مثال هرگز مالحظه نشده شو نمی  مشاهدهدر طبیعت    ولیکنکنند  دار نمیند که قانون بقاء انرژی را خدشه داشته باش

قرار   قانون بقاء انرژی  شد در تضاد بااگر چنان هم می  ندچ هر،  گرم جاری شودگرما از جسم سرد به طرف جسم    که  است

   گرفت.نمی

 د.گوینمی  آنتروپی  را  مربوطه  ینیروی محرکه  ،هستند  حالت تعادل  به  یابی دست  در تالش برای  همواره  ایزوله  هایسیستم

برای مثال  ه باشد.  رسید  خود   مقدار  یشترینب  به  که آنتروپی سیستم  است  برقرارزمانی    حالت تعادل  سیستم ایزوله  در یک

 تا زمانی  و این پروسه  کنندگاز متفاوت )"زرد و آبی"( در یک ظرف بسته قرارگیرند شروع به مخلوط شدن می وقتی دو 

  این  ما درز.  مخلوط شدن کامل دو گا  به معنای  نانظمیحداکثر    به  یعنی  برسد،  حداکثربه    سیستم  که آنتروپی  ادامه دارد

دار بودن زمان  ، جهتهادار بودن پروسهجهت  آنتروپی نشان از   یعنی،  هستیم.  آن  دار بودنجهت   شاهد  پروسه به وضوح

  با آنتروپی  و  ندناپذیر بازگشتها  پروسهاما در واقع همه    د.شونمیتقسیم    پذیر بازگشت  و  ناپذیر بازگشت  به  هاپروسه   دارد.

  کند است نهایت  بی  یندشود، تصور روبرده میپذیر نامی بازگشتعنوان پروسه چه گاهن از آن به آن   .زدیادارو به  ها  آن 

در طبیعت مشاهده    آل بوده وپذیری حالت ایدهبازگشتاست.    پروسهکل  در طول    آن برقرای دما و فشار یکسان  یکه الزمه

     .شودنمی

معروف  نیز    ( Walter  Nernstدان آلمانیو شیمی  فیزیک  این قانون تحت نام قضیه نرنست )  سوم ترمودینامیک:ـ قانون  ۴

شود، آنتروپی سیستم نیز به مقدار حداقل  حداقل مقدار خود نزدیک میگوید: وقتی که انرژی یک سیستم به  می  است و

  صفر کلوین، دمای    ( درنهایت گسترش یافتهکامل و بی  کریستالتک ـ  )  کامل  یک بلوردر حالت خاص در  شود.  نزدیک می

  ی تغییرات انتظار تواننمی  در نتیجه و  ها برابر با صفر است()یعنی انرژی آن نوع نوسانی ندارند صفر مطلق، ذرات هیچ

آل ایده  در حالت بلور    یترین انحرافکوچکبا    (.، پالنک استرا در آنتروپی آن داشت )یعنی آنتروپی آن برابر با صفر  

 دارای   خواهند بود )یعنی  نازلدارای نوساناتی هرچند    ذرات و    خارج شدهبودن  یکسان    از حالتمحیط اطراف ذرات  

یابی آن شده برابر موفق به دستتاکنون  ترین درجه دمائی که انسان  خوب است بدانیم که پائین  انرژی و تغییرات انتروپی(.

 کلوین است. ۰٫۰۰۰۰۲با 

 ها چالهسیاهو آنتروپی ترمودینامیک 

نورهای تابیده   که توان جذب صد در صد    شودگفته میآلی  جسم ایده به    در علم فیزیک  ’جسم سیاه‘  یک  گفتیم که  ۳در مقاله

  کندتابش میپرتوهای الکترومغناطیسی    (،دمای ثابت  ایراد یعنی  )  تعادل گرمائی  حالت تعادل،  را دارد. جسم سیاه دربه آن  

 باشد. طیف تابش جسم سیاه مستقل از جنس و فرم آن است و تنها تابع دمای آن می. ‘جسم سیاه تابش  ’به   است معروفو 

  فراتر  تر با عملکرد طبیعت،بیشبهتر و    نظریه نسبیت عام ما راهای مختلف فیزیک در  قوانین بخشها و  کمیت  ررسیب

نشان    در نظریه نسبیت عام  ترمودینامیک  قوانین  .دکنآشنا می  ،شناسیممی  نسبیت خاص و فیزیک نیوتنینظریه    چه ازاز آن 

قوانین  هاکمیتبا    را  هاچالهسیاه  توانمی  د کهندهمی ازآن  مشابه    و  شناسیم  می  و جسم  سیاه   ترمودینامیک کالیسک   چه 

 های شناخته شده در کمیت که مطابقت با  کنیمرا تعریف  ، پارمترهائی،هائیکمیت به این صورت که  .دنموبررسی 
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 دارند،  آنتروپی ودما  ترمودینامیک کالسیک مانند

 هاچالهترمودینامیک سیاه پارامترها و قوانین

 :۶یمپردازمی پارامترهای مربوطهو  هاچالهقوانین ترمودینامیک سیاهبه  در زیر

   .رویداد ثابت است  افق    سطح    گرانش    (stationary)  ثابتی  چالهدر یک سیاه  :هاچالهسیاهترمودینامیک   (م)قانون صفر.  ۱

 ( ۳مطابقت با طیف انرژی حرارتی اشعه هاوکینگ ؛با دما surface Gravityسطح  )مطابقت گرانش  

سیاه  .۲ ترمودینامیک  اول  ترمودینامیکیکمیتپیوند    ها:چاله قانون  و چرخش    ،آنتروپی  ، دما  های  بسیاه  جرم    .هماچاله 

            (بقاء انرژی قانونمطابقت با )

بزرگتر از جمع    ،چالهاز دو سیاه  گرفتهشکل  یچالهسیاهیک  رویداد    افق    سطح    ها:چاله وم ترمودینامیک سیاهدقانون    .۳

 است.  چالهسیاه دو رویداد   افق   سطوح  

در قانون دوم   را  بیان  شبیه ایندانستن.  ها  چالهرویداد سیاه  افق    ها را متناسب با سطح  چاله آنتروپی سیاه)مطابقت فرمال:  

  (داشتیم. "زرد و آبی"برای مثال دو گاز  ،سیستم دو در مورد آنتروپی ترمودینامیک کالسیک

  .برابر با صفر چاله سیاهسطح   گرانش   حالت   ترسی بودن  غیرقابل دس ها:چاله سیاه قانون سوم ترمودینامیک .۴

 صفر کلوین(. ،مطابقت با غیرقابل دسترسی بودن دمای صفر مطلق)

های نظری قابل توجهی در  جوئی از این پارامترها به موفقیتبا بهره  یاستیون هاوکنیگ، راجر پنروز و فیزیکدانان دیگر

 رو داریم. ه طوالنی در پیشهنوز را ما برای کسب اطمینان از عملکرد طبیعت همه اند. با این یافتهها دستچالهی سیاهباره
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