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У 1974 році вийшла в світ стаття, в якій англійський фізик-
теоретик Стівен Хокінг дав теоретичне обґрунтування випромінюван-
ню частинок чорними дірами, яке згодом стали називати його ім'ям. 

На початку 1970 року вчений прийшов до висновку про те, що 
площа чорної діри не зменшується, що нагадує поведінку однієї фізич-
ної величини - ентропії, яка являється мірою безладу у системі. Зі сво-
го повсякденного досвіду ми знаємо, що безлад завжди збільшується, 
якщо пустити все на самоплив. Безлад можна перетворити на порядок, 
але це зажадає витрати зусиль і енергії і, отже, зменшить кількість ная-
вної «впорядкованої» енергії. Точне формулювання приведених мірку-
вань називається другим законом термодинаміки. Після того, як було 
відкрито, що при падінні в чорну діру речовини площа горизонту по-
дій збільшується, Джекоб Бікенстін, аспірант з Прінстона, запропону-
вав вважати мірою ентропії чорної діри площу горизонту подій.  

У 1973 році у Москві радянські вчені переконали Хокінга в то-
му, що в силу квантово-механічного принципу невизначеності чорні 
діри, що обертаються, повинні народжувати і випромінювати частин-
ки. Він погодився з фізичними аргументами, але йому не сподобався їх 
математичний спосіб розрахунку випромінювання. Тому він зайнявся 
розробкою кращого математичного підходу. Виконавши обчислення, 
вчений виявив що навіть необертальні чорні діри, повинні з постійною 
інтенсивністю народжувати і випромінювати частинки. А остаточно 
його переконало в існуванні випромінювання те, що спектр частинок, 
що випускаються, має бути таким же, як спектр випромінювання гаря-
чого тіла, і що чорна діра повинна випромінювати частинки в з тією 
інтенсивністю, при якій виконувався б другий закон термодинаміки. З 
тих пір підтвердили, що чорна діра повинна випускати частинки і ви-
промінювання, начебто вона була гарячим тілом, температура якого 
залежить тільки від маси чорної діри.  

Позитивна енергія випромінювання, що випускається, повинна 
урівноважуватися потоком часток з негативною енергією, спрямова-
ним в чорну діру. Енергія прямо пропорційна масі, а тому потік нега-
тивної енергії, що входить в чорну діру, зменшує її масу. Коли чорна 
діра втрачає масу, площа її горизонту подій зменшується, але це змен-
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шення ентропії чорної діри з лишком відшкодовується ентропією ви-
пущеного випромінювання, так що другий закон термодинаміки ніко-
ли не порушується. Крім того, чим менша маса чорної діри, тим вище 
її температура. Тому, коли чорна діра втрачає масу, її температура і 
швидкість випромінювання зростають, і, отже, втрата маси йде ще 
швидше. Врешті-решт чорна діра повністю випромінюється. Темпера-
тура чорної діри з масою, рівною декільком масам Сонця, має бути 
рівна всього однією десятимільйонною градуса вище за абсолютний 
нуль. Отже, чорні діри повинні випромінювати навіть менше, ніж пог-
линати. Якщо Всесвіту судилося вічно розширюватися, то температура 
мікрохвильового випромінювання врешті-решт впаде нижче темпера-
тури такої чорної діри і чорна діра почне втрачати масу. Але і тоді її 
температура буде настільки низькою, що вона повністю випарується 
лише через час, який значно перевищує вік всесвіту. Нам відомо про 
те, що могли існувати первинні чорні діри з набагато меншою масою. 
Такі чорні діри повинні мати набагато більш високу температуру і ви-
пускати випромінювання з набагато більшою інтенсивністю. Час жит-
тя первинної чорної діри з початковою масою тисяча мільйонів тон 
має приблизно дорівнювати віку Всесвіту. Первинні чорні діри з мен-
шими початковими масами повинні були б вже повністю випарувати-
ся, а ті, у яких початкові маси трохи більші, повинні продовжувати 
випускати рентгенівське і гамма-випромінювання. До подібних дір 
навряд чи підходить назва чорні: насправді вони розжарені до білого і 
випромінюють енергію з потужністю близько десяти тисяч мегават. 
Одна така чорна діра могла б забезпечити роботу десяти великих елек-
тростанцій, якби тільки ми уміли використати її енергію. А це досить 
важко: наша чорна діра мала б масу, рівну масі гори, стиснуту прибли-
зно до однієї мільйон мільйонної сантиметра, тобто до розмірів атом-
ного ядра. Використання енергії чорної діри виглядає не занадто реа-
льним, принаймні в найближчому майбутньому. 

Дослідження цього явища ведуться до сих пір. Так нещодавно 
вчені Ізраїльського технологічного інституту створили в лабораторних 
умовах звуковий аналог чорної діри, підтвердивши існування стійкого 
випромінювання Хокінга. «Чорна діра» складалася з 800 атомів рубідія 
і мала довжину близько 0,1 міліметра. Атоми рухалися швидше за 
швидкість звуку, тому звукові хвилі не могли покинути межі об’єкту. 
Зовні «горизонту подій» газ протікав повільно, тому звукові хвилі мо-
гли вільно переміщатися. 


