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NATUURCONSTANTEN DIE NIET CONSTANT ZIJN: 

 

 

 

 

 
● Vrijwel alle fysische en chemische krachten van atomen in het heelal veranderen kwantitatief uiterst  

   langzaam met de snelheid van dat atoom c.q. snelheden van het hemellichaam in het heelal t.o.v. het  

   centrum C van het heelal. Daarmee veranderen ook hun fysische en chemische bindingen kwantitatief. 

 

 

● Navenant veranderen de bij die fysische en chemische krachten en bindingen behorende  

   natuurconstanten eveneens uiterst langzaam met deze veranderingen van de (rotatie)snelheden van het  

   atoom/hemellichaam in het heelal t.o.v. C: 

 

 

● Afhankelijk van de mate van meetnauwkeurigheid zijn deze krachten, bindingen en natuurconstanten  

   alleen als constanten te beschouwen over een periode van decennia tot enkele eeuwen:  

 

 

● Alleen de elektrische lading(kracht) en magnetische spin(kracht) van het proton en van het elektron zijn  

   onafhankelijk van de snelheid van het proton, elektron en van het atoom in het heelal.  

 

● Lading en spin blijven als enige echt constant. Dat geldt overigens niet bij botsingen van protonen in  

   Deeltjesversnellers. Alle andere krachten veranderen kwantitatief heel langzaam  

   met de snelheid van het atoom gedurende de heelalcyclus.  

 

 

● De natuurconstanten behorend bij elektrische lading en magnetische spin zijn als enige eveneens echt  

    constant gedurende de gehele heelalcyclus: 

 

 

● Het niet echt constant zijn van fysische en chemische krachten en hun natuurconstanten vergt grote  

   voorzichtigheid bij het interpreteren van astrofysisch gegevens vanuit het diepe heelal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *), **) ***) 

 

*)  Met dank aan de opmerkingen van Frank Roos 

**) Met dank aan de figuren van Adarshi Yadava 
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*) INLEIDING: 

In dit document blijkt dat alle fysische en chemische krachten en daarmee samenhangende natuurconstanten 

worden gegenereerd vanuit de ‘schil’ elektronen van atomen in combinatie met de 6 – 9 en misschien 11 

verschillende snelheden van het atoom in het heelal ten opzichte van het vaste centrum C van het heelal. 

 

De snelheden van alle hemellichamen en daarmee die van alle atomen veranderen gedurende de heelalcyclus 

heel langzaam in de tijd. De fysische en chemische krachten en bijbehorende natuurconstanten van atomen 
veranderen daardoor eveneens uiterst langzaam in de tijd. 

  

Die fysische en chemische krachten ogen voor ons als heel constant zeker als je niet verder kijkt dan het 

Melkegstelsel. Die krachten, bindingen en hun natuurconstanten zijn dat echter niet gedurende de heelalcyclus! 

Ze zijn alleen als min of meer constant te beschouwen over een periode van decennia tot eeuwen. Bij extreem 

grote meetnauwkeurigheid zouden die jaarlijkse veranderingen te volgen zijn. 

 
In de documenten onder C1, C2 en F1d www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur systematisch alle 17 fysische 

en chemische krachten afgeleid die aanwezig zijn op het atoom. In C3 en F1e zijn de krachten afgeleid die 

aanwezig op zwart-gat atomen in zwarte gaten. Dat stelsel is globaal hetzelfde gebleven doch vereenvoudigd tot 

12 krachten omdat een aantal krachten afgeleiden waren van de vanderwaalskracht/Londonkracht.  
Behoudens elektrische lading en magnetische spin veranderen alle fysische en chemische krachten op aarde en 

hun natuurconstanten dus uiterst langzaam mee in de tijd.  

 

 

 

*2) DE 12 FUNDAMENTELE KRACHTEN ELEMENTEN PERIODIEK SYSTEEM: 

 

In de nevendocumenten C1, C2, C3 en C4 heeft de auteur systematisch de fundamentele krachten afgeleid die 

voorkomen op de elementen van het periodiek systeem. Voor details verwijst de auteur naar de desbetreffende 

documenten. 

In de documenten F1d en F1e heeft de auteur dat stelsel vereenvoudigd. De vroeger aparte beschouwde 

oploskracht en absorptiekracht worden thans als sub-vormen van de vanderwaalskracht / Londonkracht en zijn 
bindingen beschouwd en niet meer als separate krachten. Dat reduceert het aantal krachten. Zie onderstaande 

tabellen 2-1 en 2-2. 
 

Voor de elementen van het periodiek systeem benoemt auteur hier thans in totaal 12 verschillende fundamentele 

krachten bestaande uit: 

 

 

Tabel 2-1: Overzicht van de 12 fundamentele fysische en chemische krachten: 

-)     2 elementaire (e) krachten van het proton/elektron, 

-)     1 sub elementaire kracht van het atoom, 

 
-)     2 mechanische krachten van het atoom, 

 

-)     1 gravitatie kracht, 

-)     2 fysische krachten van het atoom, 

-)     2 chemische krachten van het atoom, 

-)     2 aan temperatuur gerelateerde krachten. 
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Tabel 2 – 2: De 12 fundamentele krachten van de elementen van het periodiek systeem: 

a) De elementaire krachten van het proton/elektron: 

        1a)    de elementaire ladingkracht proton:                                             (+Lek p+1), 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 

 

        2a)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende proton:             (+Mek p+1), 

        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende elektron:           (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 

        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een gekromde baan rond de atoomkern:  (+Cpk e), 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

        4)     de versnelling/vertragingskracht van de atoomkern (a):                  (+Vk a+) / (+Vk a-), 

        5)     de centripetaal kracht van de atoomkern (a):                                   (+Cfk a), 

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het ‘schil’ elektron(1) / ‘schil’ elektronenpaar(2): 

        6)    de gravitatie van het elektron(1) / elektronenpaar(2):                         (+G1k) / (+G2k), 

 

c3) De fysische en chemische basis(kinetische energie)krachten ‘schil’ elektron(1)/elektronenpaar(2): 
        7)     de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron(1):                                                   (+R1ck), 

        8)     (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar(2):                                      (+L2ck), 

        9)     de fysische vanderwaals kracht gegenereerd vanuit alleen elektronenparen(2):                       (+W2k), 

        9a)   alle atomen/moleculen met een flexibele (fl) vanderwaalsbinding c.q. een vloeistof:              (+W2flb), 

        9b)   alle atomen/moleculen met een gefixeerde (fi) vanderwaalsbinding c.q. een vaste stof:          (+W2fib), 

        9c)   alle atomen/moleculen met vanderwaalskracht zonder vanderwaalsbinding zijn gas/plasma: (+W2gk), 

 

Interacties tussen vanderwaalskrachten in de vorm van een vanderwaals binding: 

9d)  oplossen (D) van atomen/moleculen in een vloeistof: de oploskracht elektronenpaar(2):                 (+W2Db), 

9e)  absorberen (A) van atomen/moleculen aan een vaste stof: de absorptiekracht elektronenpaar(2):    (+W2Ab), 

 

c4)  De basis(kinetische energie)kracht buitenste elektronenschil atoom: 

        10)    de ladingkracht elektron(1)/elektronenpaar(2):                                    (+L1k) / (+L2k), 

        10a)  oplossen van geladen deeltjes/ionen in water via ladingbinding:         (+L1b) / (+L2b), 

 

d) De basis(temperatuur) krachten: 

d1)    11)    de licht kracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1):                 (+Q1k), 

d2)    12)    de infrarood kracht (fotonen) van de atoomkern (a) en het proton:     (+Qir ak). 

 

Toelichting: 

-) Elementaire krachten ontstaan uitsluitend op higgs niveau:  

1) De tabellen 2 – 1 en 2 – 2 zijn vereenvoudigde versies en op de vanderwaalskracht aangepaste tabellen in de 

documenten C1, C2 en C3 www.uiterwijkwinkel.eu .   
 

2) Het totale stelsel van deze 12 fysische en chemische krachten/bindingen berust in basis op slechts twee 

elementaire krachten van elektrische lading en magnetische spin van het proton en die van het elektron en de sub 

elementaire centripetaal kracht van het ‘schil’ elektron bij atomen.  

Die elementaire krachten ontstaan reeds op het higgs niveau naast massa/antimassa; zie document F1a 2014 en 

F1c op www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

3) Eerst bij het atoom is sprake van de centripetaal kracht die het elektron in een baan rond de atoomkern houdt. 

 

-) Alle andere krachten worden gegenereerd vanuit atomen en door kinetische energie/snelheid van het 

atomen in het heelal: 
4) Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan ook eerst als sprake is van het atoom en zijn dan 

afgeleiden van deze twee elementaire krachten in relatie tot kinetische energie en snelheid/versnelling van het 

atoom in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal; zie de documenten C1, C2 en C3 en E3 en E3-1 voor 

gravitatie. 

Tijdens de heelalcyclus komen die krachten stuk voor stuk te voorschijn. Dat geldt ook voor de bijbehorende 

natuurconstanten. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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5) Het gewone proton (= gewone materie) en het gewone elektron (= in feite anti materie) zijn de enige twee 

stabiele basisbouwstenen van zowel gewone materie als van zwart gat materie. Op basis van de elementaire 

aantrekkende ladingkrachten van het proton/elektron en hun wederzijds afstoting via de magnetische spinkracht 

zijn bij kernfusie stapsgewijs alle atomen van het periodiek systeem op te bouwen en zwart-gat atomen in zwarte 

gaten. 

 

6) De onder c1) aangegeven krachten ontstaan door snelheidsverandering van atomen/moleculen en verandering 

van de richting in snelheid (hoeksnelheid). 
 

7) Alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten worden uitsluitend op het atoom opgewekt door de ‘schil’ 

elektronen als gevolg van snelheid/rotatiesnelheid van het desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht van het 

absolute nulpunt C van het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie. Gravitatie zit niet gekoppeld aan massa! 

 

8) Iedere snelheid/rotatiesnelheid in het heelal genereert zijn eigen, bij die snelheid horende, specifieke 

krachtvector bij alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten. 

Alle onder c2), c3) en c4) genoemde chemische en fysische krachten zijn op aarde opgebouwd uit evenveel en 

dezelfde krachtvectoren als het aantal bewegingen/versnellingen die de aarde ondergaat in het heelal en binnen 

de heelalbolschil ten opzichte van de oorsprong C. Dat geldt ook voor alle andere objecten en alle typen van 

zwarte gaten in het heelal en het aantal bewegingen daarvan ten opzichte van het centrum C van het heelal! 
 

-) De 6 – 9 snelheden van atomen in het heelal en deze snelheden zijn niet constant: 

9) Het aantal verschillende snelheden van de aarde in het heelal bedraagt circa 9 – 11 relevante snelheden; ieder 

> 30 km/s. Die 9 – 11 relevante bewegingen resulteren overal binnen de heelalbolschil in dezelfde 9 - 11 

krachtvectoren bij de onder c2), c3) en c4) genoemde krachten.  

De bijbehorende natuurconstanten zijn eveneens opgebouwd uit 9 – 11 sub constanten; één voor iedere snelheid!  

 

10) Het heelal heeft de vorm van een heelalbolschil met C in het centrum. Alle sterrenstelsels hebben dezelfde 

vergelijkbare voorgeschiedenis. Daardoor zijn die 9 – 11 snelheden, krachtvectoren en hun natuurconstanten 

heelalwijd min of meer gelijk van aard en opbouw en hebben deze dezelfde kwantitatieve voorgeschiedenis. 

Alleen de onderlinge hoek α tussen de sterrenstelsels onderling verschilt. 
 

-) De meeste fysische en chemische constanten veranderen met de verandering van hun krachten: 

11) Die 9 – 11 snelheden in het heelal zijn niet constant doch veranderen heel langzaam gedurende de 

heelalcyclus. De onder c2), c3) en c4) genoemde krachten en hun 9 – 11 kracht- en bindingvectoren zijn 

daardoor evenmin constant. Deze krachten en hun bindingen veranderen ook heel langzaam gedurende het 

afwikkelen van de heelalcyclus. Die uiterst langzame kwantitatieve veranderingen gelden ook voor de 

bijbehorende natuurconstanten eveneens opgebouwd uit 9 – 11 sub constanten! 

 

-) Opbouw van fysische en chemische bindingen met atomen en moleculen: 

12) Bij de onder c2), c3) en c4) genoemde fysische en chemische krachten trekken alleen dezelfde krachten met 

dezelfde snelheidsvector/ krachtvector elkaar wederzijds aan. Krachtvectoren van dezelfde kracht met een 

verschillende snelheidsvector staan echter volledig indifferent jegens elkaar. Dergelijke van elkaar verschillende 
vectoren kunnen onderling geen bindingen vormen! Dit is verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel. 

 

13) Alleen dezelfde krachten en dezelfde snelheidsvectoren van de krachten genoemd onder c2), c3) en c4) 

kunnen specifiek fysische en chemische bindingsvectoren vormen en daarmee samen fysische of chemische 

bindingen vormen. 

Bij het vormen van fysische en chemische bindingen en iedere sub binding komt standaard bindingswarmte vrij 

als teken dat de hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie is afgenomen en het bindingvormende 

elektronenpaar daardoor in een energetisch gunstiger baan is geraakt. Iedere sub binding draagt zijn eigen 

kenmerkende deel bij. 

 

14) Alle chemische en fysische bindingen onder c2), c3) en c4) zijn opgebouwd uit evenveel bindingvectoren als 
het aantal bewegingen welke de aarde ondergaat in het heelal. Voor de aarde kan dat aantal bewegingen/ 

snelheden liggen tussen 9 – 11 relevante snelheden. Die zijn ieder > circa 30 km/sec. 

 

15) Iedere fysische en chemische binding op aarde bestaat derhalve uit evenveel aparte bindingvectoren 

(vermoedelijk elf stuks) als het aantal bewegingen en snelheden van de aarde in het heelal ten opzichte van C. 
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Hier is een directe relatie aanwezig tussen de astrofysica en de kwantum mechanica. (Op higgs niveau is sprake 

van slechts drie rotatiebewegingen/dimensies en is geen sprake van 9 – 11 bewegingen/dimensies; zie F1a 2014) 

 

-) In de heelalbolschil is overal sprake van het zelfde stelsel van snelheden t.o.v. centrum C heelal: 

16) Alle fysische en chemische bindingen berusten heelalwijd op dezelfde basisstructuur van 9 – 11 

kracht/bindingvectoren. Dat resulteert in een fundamenteel andere kijk op en benadering van alle vormen van 

fysische en chemische bindingen. 

 

17) Ieder individueel atoom in het heelal ‘weet’ via de 9 – 11 afwijkingen in de banen van zijn ‘schil’ elektronen 
en de daardoor gegenereerde 9 – 11 kracht/bindingvectoren en de kwantitatieve grootte van die verschillende 

krachtvectoren in beginsel exact waar dat specifieke atoom zich: 

a) bevindt in het heelal ten opzichte van het centrum C en 

b) met welke set van 9 – 11 (rotatie)snelheden dat atoom beweegt ten opzichte van het centrum C van het heelal! 

Dat is heel curieus! 

 

-) Astrofysica kan problemen in de kwantum mechanica oplossen: 

18) Als het huidige aantal snelheden van de aarde in het heelal t.o.v. C zowel kwalitatief als kwantitatief zijn 

bepaald zijn vervolgens alle fysische en chemische krachten en hun bindingen te ontleden in hun kracht- en 

bindingvectoren. Dan zijn de problemen in de kwantum mechanica kwantitatief op te lossen. 

 
19) De astrofysica kan de problemen van de kwantummechanica oplossen door alle huidige snelheden van de 

aarde in het heelal af te leiden en deze kwantitatief in te vullen. Het in najaar 2015/2016 te ontwikkelen 

mathematisch model van de heelalcyclus en van het heelal is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. 

 

20) De bewegingen van de aarde in het heelal zijn in beginsel ook zowel kwalitatief als kwantitatief af te leiden 

uit: 

a) de structuur van iedere fysische en chemische binding op aarde; een uiterst lastig karwei. 

b) in geval men het ‘schil’ elektron van een waterstofatoom of van een lithium atoom in een perfect cirkel 

     vormige baan rond de atoomkern zou weten te brengen. Dit is evenmin eenvoudig! Dan moeten de effecten 

     van de 9 – 11 bewegingen van de aarde in het heelal volledig worden gecompenseerd. 

 
21) Vooralsnog biedt mathematische modellering van de heelalcyclus en vooral het huidige deel van die cyclus 

de beste vooruitzichten. Die modellering van de heelalcyclus is redelijk snel binnen 1 – 2 jaar te realiseren. 

 

-) Twee verschillende chemische krachten: 

22) De chemische covalente ladingkracht/binding betreft alle chemische reacties waarbij sprake is van reacties 

met elektronenparen. Hiertoe behoren vrijwel alle biochemische reacties en daarbinnen aanwezige afzonderlijke 

reactiestappen. 

 

23) Bij de onder d) genoemde temperatuurkrachten ontbreekt vooralsnog zo’n vectoropbouw naar snelheden in 

het heelal. 

 

24) In document C2 (www.uiterwijkwinkel.eu) heeft de auteur de overige krachten van het atoom afgeleid. 
Voor deze overige niet fundamentele krachten op het atoom; zie de desbetreffende documenten met krachten. 

Voor de structuur van bindingen en afstotingen zie document D1. 

 

 

*3) DISCUSSIE:  

Het niet constant zijn van natuurconstanten heeft geen enkele directe consequentie voor ons dagelijkse leven. 

Het speelt ook niet bij geologisch/geofysisch onderzoek op aarde waar gevonden structuren miljoenen tot 

miljarden jaren oud zijn. Die krachten en bindingen hebben zich intussen langzaam aangepast aan de actuele 

situatie.  

 

Dit probleem speelt wel bij astrofysisch onderzoek waar gewerkt wordt met reeds miljarden jaren geleden 
verzonden straling en beelden. Die zijn verzonden onder de toenmalige in het heelal geldende snelheden 

(Doppler effect) en de toenmalig geldende krachten, bindingen en natuurconstanten.  

 

Die gegevens wordt miljarden jaren later op aarde opgevangen en geïnterpreteerd tegen een achtergrond van de 

huidige snelheden van de aarde in het heelal en de daaruit voortvloeiende krachten, bindingen en 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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natuurconstanten die thans gelden op aarde. Dat resulteert hoe dan ook in een dubbele (Doppler) vervormingen 

van het ontvangen signaal!  

Bij astrofysisch onderzoek dient men in beginsel precies te weten onder welke toenmalige set van snelheden, 

krachten, bindingen en natuurconstanten die straling indertijd werd uitgezonden!  

 

Die straling ondergaat onderweg nog allerlei veranderingen. In het kader van de heelalcyclus moeten alle 

vormen van elektromagnetische straling worden terug gevormd tot elektronen, protonen en waterstof. Anno 2015 

gaat de auteur er van uit dat de fotonen van licht en van infrarood maximaal slechts circa 14 – 18 miljard jaar 

kunnen voortbestaan als zelfstandige deeltjes. In die periode worden ze teruggevormd tot elektronen/protonen en 
tot waterstof atomen. Via kernfusie in sterren komen deze uiteindelijk weer terecht in één van de miljarden 

centrale zwarte gaten. Ieder sterrenstelsel bezit één centraal zwart gat. 

Zie de documenten F1a 2014 (higgs), F1b (majorana deeltjes/fotonen), F1c (het proton/elektron) en F1d 

(de elementen periodiek systeem). 
 

 

*4) CONCLUSIES: 

 

1) Uitsluitend de onder a) genoemde elementaire fysische krachten van lading en magnetische spin en hun 

natuurconstanten zijn kwantitatief onafhankelijk van de snelheid van het proton en het elektron in het heelal.  

 
2) De bij lading en magnetische spin van het proton en het elektron behorende natuurconstanten zijn de enige 

echte natuurconstanten naast de duur van de heelalcyclus en de lichtsnelheid. 

  

3) Alle overige fysische en chemische krachten van atomen in het heelal veranderen kwantitatief met de snelheid 

van het atoom in het heelal.  

 

4) Dat geldt ook voor alle bijhehorende natuurconstanten. Vrijwel alle natuurconstanten zijn variabele 

grootheden tijdens de heelalcyclus! 

 

5) In de astrofysica mag men waarnemingen van miljarden jaren geleden niet zo maar afzetten en interpreteren 

tegen de thans op aarde geldende krachten, bindingen en natuurconstanten.  
 

6) Die gegevens moeten mogelijk eerst worden gecorrigeerd naar de toenmalige snelheden (Doppler effecten), 

krachten, bindingen en natuurconstanten op het moment van uitzenden en dan wel afgezet worden tegen de 

huidige snelheden (+ Doppler effect) van de aarde in het heelal en de daaruitvoortvloeiende krachten, bindingen 

en natuurconstanten van atomen. 

  

7) Zonder mathematisch model van de heelalcyclus is het zuiver interpreteren van astrofysische gegevens niet 

goed mogelijk. Het modelleren van de heelalcyclus is dringend gewenst.  

 

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel 

Zwijndrecht Holland  
 

 


