
 

Toelichting: Stap 6 heelalcyclus

1)
Gedurende deze periode van uitdijen ontbreekt het atoom en speelt 
daardoor gravitatie en gravitatie energie t.o.v. C geen enkele rol.

2) Deze periode met gravitatieloze uitdijing van het heelal t.o.v. C duurt circa 
5 – 10 miljard (109) jaar.

3) 
In deze periode worden de monolaagjes van protonen/elektronen 
verplaatst over een afstand van circa  2,5 – 3 miljard (109) lichtjaar t.o.v. 
C zonder dat dit ten koste gaat van de uitdijingsnelheid. In deze periode 
wordt in feite kostenloos gravitatie-energie gegenereerd t.o.v. C.

4)
Die gravitatie en gravitatie-energie wordt pas gegenereerd zodra sprake 
is van de vorming van het waterstofatoom. Pas met dat atoom/molecuul 
komt gravitatie en gravitatie-energie t.o.v. C weer terug in het heelal.

Figuur 31:  Gravitatieloze uitdijperiode van het heelal gedurende de eerste circa 5 - 10 miljard (109) jaar. 
    Die periode duurt tot aan de vorming van het waterstof atoom.
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Gravitatieloos uitdijen over afstand 
van ± 2,5 - 3,0 miljard (109) lichtjaar.
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Toelichting: Stap 7 heelalcyclus

1) 

De snelheid van het elektron mag na 5 – 10 miljard jaar uitdijen niet 
meer of minder bedragen dan circa 2,2 Mm/s. De ruimte tussen de 
monolaagjes van protonen en elektronen neemt in die periode toe 
tot minimaal de afstand in het waterstofatoom. Dat geldt ook voor de 
onderlinge afstanden tussen de protononderling en de elektronen 
onderling. Hierdoor is sprake van een enorme nazwelling van de 
heelalbolschil tussentijds met een geschatte factor van 
10 8 – 10.

2)
Door de overdracht van kinetische energie van de elektronen op de 
protonen neemt de uitdijingsnelheid van het stelsel van lagen protonen 
en elektronen slechts marginaal toe met circa 1 Mm/s.

3)

Als de onderlinge afstand van de protonen ongeveer de middellijn van 
een H-atoom bereikt kunnen de protonen heelalwijd gelijktijdig één 
elektron invangen. Ieder proton vangt één elektron in onder vorming van 
één waterstofatoom/radicaal.

4)
De laagjes van protonen en elektronen mogen dus niet verder van elkaar 
verwijderd raken dan bij het H atoom en de afstand tussen de protonen 
moet minimaal 2 x de afstand zijn van die in het waterstofatoom. Het 
waterstof atoom is circa 30 ± 5 miljard jaar geleden gevormd. 

5)

Het ‘schil’elektron van waterstof genereert in combinatie met de 
uitdijingsnelheid onder andere gravitatie die lineair gerelateerd is 
aan snelheid. De overige krachten van het atoom zijn kwadratisch 
gerelateerd aan snelheid/rotatiesnelheid. De gravitatie geldt overal op de 
heelalbolschil van waterstofgas en is precies tegengesteld gericht aan de 
uitdijingsnelheid. Deze gravitatie lijkt overal vanuit C te komen. 

6)

Vanaf het H atoom remt gravitatie de uitdijing van het heelal langzaam 
af. De uitdijing van het heelal komt over circa 200 – 300 miljard jaar 
uiteindelijk volledig tot stilstand waarna het heelal alzijdig start met 
inkrimpen richting C. De, bij dat afremmen, vrijkomende energie wordt 
thans deels omgezet in rotatiesnelheid/energie van het waterstofgas; (en 
thans in rotatie van sterrenstelsels).

7)
De gravitatie-energie t.o.v. C gaat vanaf het waterstof atoom toenemen 
en dat gaat ook ten koste van de kinetische uitdijingsenergie.

8)

Met het waterstofatoom ontstaat gravitatie en ontstaat daarmee zomaar 
plotseling vanuit het niets gravitatie-energie t.o.v. C. Die gravitatie-
energie was er voorheen niet! Met de komst van gravitatie is dus 
gravitatie-energie aan het heelal toegevoegd. 

9)

Dat valt alleen te begrijpen als wordt uitgegaan van de indirecte 
koppeling van gravitatie aan massa via het atoom i.p.v. de huidig 
aangenomen directe koppeling. Vanuit de huidige visie op gravitatie valt 
dat ontstaan van gravitatie-energie moeilijk te begrijpen! Zie document 
E3 en E3-1.

Figuur 32:  De vorming van het waterstofatoom en daarmee van onder andere gravitatie.
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Figuur 33:  De afwikkeling van de heelalkloktijd in relatie tot de voortgang van de heelalcyclus.
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Heelal bereikt maximale uitdijing

Heelalkloktijd: 
t = 2,5 +/- 0,5 biljoen jaar en t = 0

Tijd TijdTijd
0

Little Bang n = n1

Stappen 1 - 29 heelalcyclus

Heelal bereikt maximale uitdijing

Heelalkloktijd: 
t = 2,5 +/- 0,5 biljoen jaar en t = 0

Heelalkloktijd: 
t = 2,5 +/- 0,5 biljoen jaar en t = 0

Little Bang n = n1 + 1

Stappen 1 - 29 heelalcyclus

Little Bang n = n1 + 2

circa 2,5 - 3,5 miljard (109) lichtjaarcirca 2,5 - 3,5 miljard (109) lichtjaar

circa 2,5 +/- 0,5 biljoen (1012) jaarcirca 2,5 +/- 0,5 biljoen (1012) jaar 1) Het heelal bereikt zijn maximale
uitdijing bij stap 24 van 
29 en circa 250 - 350 miljard jaar
na de Little Bang.

2) De tijd loopt lineair door van de
Little Bang naar de volgende
Little Bang en bereikt dan zijn
maximale waarde van 2,5 ± 0,5
biljoen (1012)  jaar.

3) Aan zowel de heelalkloktijd als
aan de ruimte is zowel een 
minimum als een maximum 
waarde verbonden.

4) De minimale afmeting van
het heelal wordt bereikt op het
moment van de Little Bang.
De tijd wordt dan weer t = 0.

5) Het heelal omvat dan een bol 
van zwart-gat materie met een 
straal van circa 50 - 100 miljoen 
kilometer.
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Toelichting: Stap 7, 8 en 9 heelalcyclus

1)
De ‘schil’ elektronen (elektronenparen) van het atoom willen perfect ronde 
banen om de atoomkern heen doorlopen. Dat lukt niet door de eigen 
snelheden van het atoom in het heelal. Die eigen snelheid van het atoom 
wordt ook bovenop de banen van alle ‘schil’ elektronen gezet.

2)
De (rotatie)snelheden in het heelal resulteren in het heen en weer 
slingeren van het elektron/elektronenpaar binnen zijn elektronenschil. 
Ieder vorm van snelheid genereert zijn eigen kenmerkende afwijking in de 
baan van het elektron/elektronenpaar.

3)
Deze afwijkingen in de baan van het elektron door snelheid van het 
atoom in het heelal verklaart quantumfysische vaagheid van de baan. Als 
alle snelheden van het atoom bekend zijn is die vaagheid ook verdwenen.

4)

Het ‘schil’ elektron/elektronenpaar gaat die afwijkingen tegen door 
fysische en chemische krachten op het atoom op te wekken. Krachten 
worden opgewekt door de ‘schil’elektronen van het atoom in combintie 
met (rotatie)snelheid in het heelal ten opzichte van het centrum C van het 
heelal.

5)
Gravitatie wordt uitsluitend opgewekt door de ‘schil’ elektronen en komt 
niet vanuit de massa van de atoomkern. Met het waterstofatoom ontstaat 
o.a gravitatie naast temperatuur en de covalente radicaalkracht. Zie 
document C1 en C2 en E3-1 met bijbehorende figuren.

6)
De gravitatie neemt lineair toe met de externe (rotatie)snelheid van het 
atoom.De andere fysische en chemische krachten nemen kwadratisch toe 
met de externe (rotatie)snelheid van het atoom.

7) Om die reden manifesteert gravitatie zich als zo’n relatief uiterst zwakke 
kracht.

Figuur 34:  Effect van snelheid op de baan van het elektron bij het waterstofatoom (zie ook figuren in E3-1).

Waterstofatoom bij beweging in het heelal t.o.v. C:
- iedere snelheid wordt gezet bovenop de ideale baan van het elektron
  met als gevolg een afwijking in die ideale baan.
- het “schil”elektron beweegt daardoor in een band rondom het proton
  en dus in een baan met een afwijking,
- het “schil”elektron streeft van zichzelf naar een perfect ronde baan,
- om dat te bereiken wekt het “schil”elektron allerlei fysische en
  chemische krachten op; o.a. gravitatie en de chemisch covalente
  radicaalkracht.
- gravitatie is een snelheid afhankelijke kracht van het “schil”elektron.
- gravitatie heeft geen directe relatie met massa!

Het waterstofatoom bij absolute stilstand in het heelal t.o.v C:
- het “schil”elektron doorloopt een perfect ronde baan rond het proton
  met een dikte van een elektron,
- de baan van het “schil”elektron behoeft geen correctie,
- het “schil”elektron wekt geen fysische of chemische krachten op
  en is dus zowel fysisch als chemisch volledig inert!

V = 0 V = Mm/s
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Toelichting: Stap 7 heelalcyclus

1) Met de vorming van het (waterstof) atoom komt gelijktijdig gravitatie 
terug in het heelal. Met de terugkeer van gravitatie wordt de gravitatie 
energie over een afstand van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar t.o.v. C dan 
kostenloos verzilverd. Het gegeven dat met het waterstofatoom vanuit het 
niets kostenloos gravitatie-energie aan het heelal en heelalcyclus wordt 
toegevoegd zal alle fysici ongetwijfeld ernstig tegen de borst stuiten *). 
De auteur heeft daar alle begrip voor **).

2) De fysica gaat anno 2015 ervan uit dat gravitatie rechtsteeks gekoppeld 
is aan massa en daarmee primair aan de atoomkern. Gravitatie komt 
echter niet voort vanuit de massa van de atoomkern doch wordt 
uitsluitend gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van het atoom in 
combinatie met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C. Gravitatie 
is dus niet direct gekoppeld aan massa doch slechts heel indirect. 
Gravitatie is gekoppeld aan snelheid en aan het atoom. Zie documenten 
E3 en E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu.

3) Met de terugkomst van gravitatie komt gravitatie-energie terug in 
het heelal en die energie wordt aan de reeds aanwezige radiële en 
transversale kinetische energie toegevoegd. De algemene Wet behoud 
van Energie (kinetische + gravitatie-energie) gaat op dat moment niet 
meer op. 

4) Tijdens het verdere verloop van de heelalcyclus vindt kernfusie plaats 
waarbij ‘schil’ elektronen aan de atoomkern worden gebonden. Die 
kernfusie gaat gepaard met verlies van zowel gravitatie als van gravitatie-
energie! Gedurende de heelalcyclus gaat de algemene Wet van behoud 
van energie dus niet op! (Alle huidige fysici zullen daar eveneens 
ontzettend grote moeite mee hebben!).

5) Dat kostenloos genereren van potentiële energie t.o.v. van C vormt de 
drijvende kracht achter de heelalcyclus. Daardoor kan de heelalcyclus 
zichzelf eindeloos herhalen. Zie document E3 en E3-1 voor het wezen 
van gravitatie en van gravitatie-energie.

6) Deze kostenloos verkregen gravitatie energie vormt thans het overgrote 
deel van de zogenoemde ‘donkere energie’. 

7) De totale uitdijing van het heelal met gravitatie bedraagt daarna nog een 
afstand van circa 0,2 – 0,5  miljard lichtjaar t.o.v. C en neemt nog een 
periode van 200 – 300 miljard jaar in beslag.

8) De totale uitdijing van het heelal t.o.v. C bedraagt dan voor materie circa 
2,5 – 3,5 miljard (109) lichtjaar.

 *) Frank Roos distancieert zich ook van de visie van de auteur t.a.v. gravitatie-energie.
**) De auteur begrijpt heel goed hoe moeilijk het is om vanuit de huidige fysica 
de oorsprong van gravitatie en van de daaraan gekoppelde gravitatie-energie te 
accepeteren. Tot 2007 is gravitatie een onverklaarbaar fysisch fenomeen geweest dat de 
auteur heeft opgelost via de documenten E3 en E3-1.

Figuur 35:  Verzilvering kostenloos verkregen gravitatie-energie heelal op het moment van de vorming van het waterstof atoom.
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Toelichting: Stap 7 en verder heelalcyclus

1)
Uiterwijk Winkel en Roos hebben nieuwe formules afgeleid voor de 
gravitatie op de schaal van het heelal. 
Zie document E3 www.uiterwijkwinkel.eu en document E3-1. 

2)
Deze nieuwe gravitatieformules resulteren erin dat in het heelal veel meer 
gravitatie en massa/materie aanwezig is dan uit de formules van Newton 
en die van Einstein valt af te leiden.

3) Met die nieuwe formules is de massa- en materie-balans van het heelal 
kloppend te krijgen.

4)
Vanuit C gemeten geldt overal dezelfde gravitatie in de heelalbolschil die 
lineair afhankelijk is van o.a. de uitdijingsnelheid van het heelal.

5)
Vanaf de aarde bezien is gravitatie niet alleen afhankelijk van de afstand 
d doch moet deze ook nog vermenigvuldigd worden met een factor cos α. 
Die factor ontbreekt thans in de formules van Newton en die van Einstein.

6)
De gravitatie in het heelal neemt vanaf de aarde bezien dus sneller af dan 
Newton en Einstein aangeven.

7)

Bij 90 graden is cos α reeds gereduceerd tot nul. Daarvoorbij is zelfs 
sprake van een negatieve gravitatie. Vanuit C bezien is de gravitatie 
daar positief doch gemeten vanaf de aarde is de gravitatie daar echter 
negatief!  

8)
In de overzijde van het heelal (het grijze gebied) is cos α zelfs negatief. 
Vanuit C is de gravitatie daar positief ; vanaf de aarde bezien werkt 
diezelfde gravitatie uit als ‘anti-gravitatie’.

9)
In de praktijk valt de gravitatie uit de overzijde van het heelal vanaf de 
aarde niet meer kwantitatief te meten.

10)
Het waarnemingspunt speelt zowel bij gravitatie als bij de tijd een cruciale 
rol. Beiden mogen in feite alleen worden beschouwd vanuit C. 

11)
Gravitatie is zonder massa, lading, spin en kinetische energie. Gravitatie 
vespreidt zich met oneindig grote snelheid door het heelal. Alle gravitatie 
verlaat het heelal volledig.

Figuur 36:  Gravitatie heelalbolschil gemeten vanuit C c.q. vanaf de aarde.
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Toelichting: Stappen 7 - 10 heelalcyclus

1)
Met het waterstof atoom/molecuul ontstaat gravitatie en gravitatie-
energie. Daardoor start het afremmen van de uitdijing van het heelal. Die 
afremming zal daarna nog circa 250 – 350 miljard jaar doorgaan voordat 
de uitdijing van de heelalbolschil c.q. het heelal volledig tot stilstand komt.

2)
De daarbij vrijkomen kinetische energie wordt omgezet in zowel 
kinetische rotatie energie als deels in gravitatie-energie ten opzicht van C. 
Start van de eerste rotaties R1 in het waterstofgas/plasma.

3)
R1 = rotatiecentra in het waterstofplasma. Iedere R1 vormt later tijdens 
de heelalcyclus het centrum van één sterrenstelsel en de plaats van het 
centrale zwarte gat van dat sterrenstelsel.

4)
De onderlinge afstand tussen de R1’s bedraagt circa 1 – 1,5 miljoen 
lichtjaar. Ieder R1 gebied heeft een gelijke straal van circa 0,5 – 0,75  
miljoen lichtjaar. Oppervlak van zo’n R1 Bedraagt circa 0,8 – 1,5 miljoen 
lichtjaar2 

5) In beginsel zijn er evenveel rotaties R1 linksom als rechtsom.

Figuur 37:  Stappen 7 – 10, vorming binnen de heelalbolschil van circa 4 – 20 miljard rotatie gebieden R1.
    De heelalbolschil van waterstofplasma dijt nog steeds uit. (Ieder rotatiegebied R1 resulteert later in één sterrenstelsel)
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Toelichting: Stappen 13-14 heelalcyclus

1) Door de iets grotere rotatiesnelheid wordt in de rotatiepunten R1 iets 
meer gravitatie gegenereerd dan elders binnen het R1 gebied.

2) Dit leidt tot een eerste ophoping van waterstof plasma/gas en gravitatie in 
alle rotatiecentra R1. Dat leidt uiteindelijk tot een cumulatieve ophoping 
van waterstof en daarmee van gravitatie in alle R1’s.

3) In de loop van miljarden jaren koelt het waterstofplasma af tot 
waterstofgas en uiteindelijk tot vloeibaar waterstof. 

4) In alle R1’s vormen zich dan steeds groter wordende vloeibare 
waterstofbollen met daaromheen kleinere bollen met vloeibaar  waterstof 
onderweg naar de grote waterstofbol R1.

5) De rotatiesnelheid van de waterstofbollen in R1 neemt steeds verder toe 
tot circa 20 – 30 Mm/s en daarmee separaat ook de rotatiegravitatie van 
deze bollen.

6) Door het afremmen van de uitdijingssnelheid beginnen tussen 
sterrenstelsels ook rotaties te ontstaan op een steeds grotere schaal.

Figuur 38: A) Eerste aanzet van rotatiebeweging rond R1 met ophoping van waterstofgas en gravitatie in R1. 
    Toestroom van waterstof naar R1 via een draaikolkbeweging.

R1 gebied in de heelalbolschil met een straal van circa 0,5-0,75 miljoen lichtjaar

Netto beweging van waterstof naar R1 toe
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Toelichting: Stappen 13 en 14 heelalcyclus

1) Door de toestroom en ophoping van vloeibaar waterstof en van gravitatie 
in R1 neemt daar de rotatiesnelheid steeds verder toe en wordt 
cumulatief meer gravitatie gegenereerd dan elders binnen het R1 gebied.

2) Dit leidt tot een verdere cumulatieve ophoping van waterstof plasma/gas 
en van gravitatie in alle rotatiecentra R1.

3) De verdere ontwikkeling van deze waterstofbollen in R1 is weergegeven 
vanaf figuur 42 en verder. 

4) De rotatiepunten R1 ondergaan vanwege de afnemende uitdijingsnelheid  
binnen de heelalbolschil uiteindelijk 4 - 5 vormen van rotatiesnelheid als 
groepen van waterstofbollen onderling ten opzichte van elkaar.

Figuur 39: B) Doorzet van rotatiebeweging rond R1 met verdere ophoping van waterstofgas en gravitatie in R1.
    Start toestroom van gecondenseerd waterstof naar R1 via een draaikolkbeweging.

R1 gebied in de heelalbolschil met een straal van circa 0,5-0,75 miljoen lichtjaar

Netto beweging van waterstof naar R1
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Toelichting: Stappen 12-14 heelalcyclus

1)
Gravitatie zet de afremming van de uitdijing van het heelal verder 
door met omzetting van uitdijingsnelheid in een steeds toenemende 
rotatiesnelheid van de waterstofbol in R1 om de eigen as. In beginsel 
evenveel rotaties van R1 linksom als rechtsom.

2) Toename in R1 van zowel de hoeveelheid massa/materie waterstof als 
van de rotatiesnelheid en daarmee van de rotatiegravitatie. 

3)
Eerst ontstaan in R1 nog vloeibare waterstofbollen doch met de tijd 
worden die bollen steeds warmer en heter. Voor de uitvergrotingen zie 
figuren 38 en 39.

4) Uiteindelijk gaat het waterstof over tot een plasma van duizenden kelvin.

5) De onderlinge afstand tussen de R1’s bedraagt circa 2 miljoen lichtjaar.

6) De straal van het heelal bedraagt in deze fase circa 2,0 - 2,5 miljard 
lichtjaar.

7)

De uitdijingsnelheid neemt verder af en de vrijkomende energie omgezet 
in rotatie-energie. Iedere waterstofbol wordt onderworpen aan  4 - 5 
rotatie bewegingen. Deze verschillende rotatie- snelheden bedragen eerst 
enkele tientallen km/s t.o.v. het centrum C van het heelal.

Figuur 40: C) Vorming van eerst nog vloeibare waterstofbollen en in stap 15 later van plasmavormige bollen.
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Toelichting: Stappen 10 – 15 heelalcyclus

1) v(r5)   = de eigen rotatie van de waterstofbollen in R1.

2) v(r6)   = de rotatie als groep van circa 5 – 10 waterstofbollen R1.

3) v(r7)   = de rotatie als groep van tientallen waterstofbollen R1.

4) v(r8)   = de rotatie als groep van honderden waterstofbollen R1.

5) v(r9)   = de rotatie als groep van duizenden waterstofbollen R1.

6)

De uitdijingsnelheid neemt verder af en de vrijkomende energie omgezet 
in rotatie-energie . Op het niveau van proto-sterrenstelsels lopen deze 
4 - 5 onderling verschillende  rotatiesnelheden op tot enkele tientallen - 
honderden km/s t.o.v. het centrum C van het heelal.

7)

Die bewegingen t.o.v. C veroorzaken bij alle atomen ieder voor zich een 
eigen afwijking in de banen van de ‘schil’elektronen/elektronenparen. 
Die bewegingen in het heelal hebben daardoor ieder hun eigen directe 
uitwerking op alle atomen in het heelal. De bewegingen in het heelal 
veroorzaken allerlei fysische en chemische krachten op het atoom. 
Zie documenten C2, C3 en E3 van www.uiterwijkwinkel.eu. 

8)
Vanwege de spiraalvormige banen van licht in het heelal staan alle 
sterrenstelsels ogenschijnlijk schots en scheef en zijn deze egaal 
verdeeld over het heelal c.q. de heelalbolschil.

Figuur 41: De 4 - 5 rotatiebewegingen  in de heelalbolschil van de waterstofbollen R1 ten opzichte van elkaar.
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Toelichting: Stappen 13 – 14 heelalcyclus

1) Start op alle rotatiepunten R1 van eerst nog relatief langzaam roterende 
waterstofbollen van eerst vloeibaar waterstof gas dat reeds gasvormig/
plasmavormig is geworden.

2) Die bollen R1 worden steeds groter doordat vloeibaar waterstof 
toestroomt vanuit de heelalbolschil. Met de tijd neemt tevens de 
rotatiesnelheid van R1 toe. Daardoor platten deze bollen af.

3) Het toeleveringsgebied van R1 heeft een straal van circa 0,5 - 1 miljoen 
lichtjaar.

4) De rotatiesnelheid neemt toe tot circa 20 - 50 Mm/s.

5) De temperatuur van R1 loopt op tot circa 1 miljoen kelvin.

6) De uitdijingsnelheid neemt verder af en de vrijkomende energie omgezet 
in rotatie-energie en 4 - 5 rotatiebewegingen.

Figuur 42: D) De ontwikkeling van de pure waterstofbollen R1 tot aan de waterstofsupernova’s.

R1

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
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Toelichting: Stappen 13 – 14 heelalcyclus

1) De heelalbolschil raakt opgedeeld 4 – 20 miljard rotatiegebieden R1 
die allemaal in dezelfde richting roteren. Tijdens de uitdijing moet alle 
uitdijingsnelheid volledig worden omgezet in rotatiesnelheid en mag 
deze niet worden omgezet in warmte! Dat vereist dat alle R1’s zonder 
uitzondering dezelfde kant op draaien!

2) Door de afremming van de uitdijingsnelheid gaan deze rotatiegebieden 
R1 als geheel met de tijd steeds sneller roteren om hun as. De huidige 
sterrenstelsels roteren daardoor van zichzelf veel sneller om hun as dan 
vanuit de Big Bang theorie mag worden verwacht.

3) De waargenomen hoeksnelheden van sterrenstelsels zijn hun natuurlijke 
hoeksnelheden vanuit de periode van voor de Big Bangs. Die te ‘grote’ 
hoeksnelheid is verklaarbaar en heeft niets van doen met ‘donkere 
massa’ of met ‘donkere energie’!

4) Voorafgaan aan die Big Bangs en start van de sterrenstelsels ontwikkelen 
zich tussen die verschillende rotatiegebieden R1 onderling nog 3 – 4 
rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil.

5) Die snelheden zijn thans nog aanwezig in het heelal/de heelalbolschil 
en zijn inmiddels uitgegroeid tot 5 – 9 bewegingen. Ook alle atomen/
moleculen van de gebruikte meetapparatuur zijn onderhevig aan die 5 – 
9 bewegingen. Dat vindt zijn weerslag in de structuur van alle fysische 
en chemische bindingen van die meetapparatuur en daarmee in de 
meetresultaten. Dat heeft effecten voor de kwantummechanica.

6) Op snaar/string/higgs niveau gelden slecht 3 rotatiedimensies. De rest 
van de snelheid dimensies wordt gegenereerd op atomair/moleculair 
niveau.

Figuur 42a: D) De ontwikkeling van de pure waterstofbollen R1 tot aan de waterstofsupernova’s.
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Toelichting: Stap 14 heelalcyclus

1) Door het toevloeien van kleinere bollen met vloeibaar waterstof vindt een 
steeds sterkere toename plaats van massa, materie en van gravitatie op 
R1 en neemt de rotatiesnelheid toe met de tijd.

2) De rotatiesnelheid neemt toe tot circa 50 - 70 Mm/s. Hierdoor ontstaat 
een afplatting op beide polen van de plasmavormige waterstofbollen R1.

3) De omvang van deze waterstofbollen neemt toe met de tijd en daarmee 
hun gravitatie. Tijdens de groei van deze bollen puur waterstof komt 
steeds meer gravitatie-energie en warmte vrij. Daardoor  neemt de 
temperatuur van deze waterstofbollen in R1 ook toe met de tijd.

4) De temperatuur in R1 stijgt verder tot circa 10 miljoen kelvin. 
Rotatiegravitatie houdt de plasmavormige waterstofbol in stand en bijeen.

5) De uitdijingsnelheid neemt verder af en de vrijkomende energie omgezet 
in rotatie-energie en 4 - 5 rotatiebewegingen. De verschillende rotatie- 
snelheden bedragen enkele tientallen tot honderden km/s t.o.v. het 
centrum C van het heelal.

Figuur 43: E) Doorgroei van de door centrifugaal kracht steeds meer afgeplatte waterstofbollen R1. 

R1

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
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Toelichting: Stap 15 heelalcyclus

1) Ophoping door centripetaalkracht van waterstof aan de evenaar. 
Vervolgens hoopt dat waterstof zich op in meestal 2 tot circa 4 subpunten 
die uitgroeien tot 2 – 4 Roemers. De Roemers zijn gesitueerd op de 
‘evenaar’ van R1.

2) Verdere toename in R1 van de totale hoeveelheid massa/materie aan 
waterstof en van de rotatiesnelheid, de afplatting van R1, de temperatuur, 
de druk en de gravitatie.

3) De rotatiesnelheid van R1 loopt op tot circa 60 - 80 Mm/s.

4) De temperatuur in het centrale deel van R1 loopt op tot circa 15 miljoen 
kelvin.

5) Bij alle R1’s is sprake van 100% puur waterstofplasma. Daardoor start 
kernfusie hier pas bij een veel hogere temperatuur en druk dan bij de 
later nog te vormen sterren die in het centrum een kern met radioactief 
materiaal hebben.

6) Het heelal dijt steeds langzamer uit. Iedere waterstofbol R1 met zijn 2 – 4 
Roemers R1 D is verder nog onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen 
die enkele tientallen tot honderden km/s bedragen t.o.v. het centrum C 
van het heelal.

Figuur 44: F) De eerst aanzet tot vorming van de Roemers.

R1=R1 A

R1=R1 D

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
    
= Eerste aanzet van de niervormige Roemers=

Evenaar
R1= R1 B + R1 C
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Toelichting: Stap 15 heelalcyclus

1) Zowel de centrale bol R1 (R1 A+ R1 B + R1 C) als de Roemers R1 D 
nemen verder toe in omvang.

2) De temperatuur in R1 neemt toe toe tot 20-30 miljoen kelvin. In de 
Roemers blijft de temperatuur structureel lager dan in de centrale 
gasbollen R1. Nog geen start van de kernfusie in R1.

3) De rotatiesnelheid van de R1 met de Roemers R1 D  neemt toe tot circa 
80 Mm/s.

4) Roemers roteren niet om hun eigen as ten opzichte van R1 Doch wel 
t.o.v. C. Door de centrifugaal kracht krijgen deze Roemer een nier achtige 
vorm!

5) Het heelal dijt steeds langzamer uit. Iedere waterstofbol R1 met zijn 2 – 4 
Roemers is verder nog onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen die 
enkele tientallen tot honderden km/s bedragen t.o.v. het centrum C van 
het heelal.

Figuur 45: G) Doorgroei van de Roemers R1 D.
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Toelichting: Stap 15 heelalcyclus

1) In de centrale bol R1 neemt de temperatuur steeds toe tot circa 20 – 30 
miljoen kelvin.

2) In de Roemers R1 D blijft zowel de temperatuur als de druk lager dan in 
de centrale afgeplatte bol R1.

3) Het toevloeigebied van de R1’s is aanzienlijk gereduceerd  van een straal 
van circa 0,5 – 0,75 miljoen lichtjaar tot een straal van circa vijftigduizend 
lichtjaar.

4) De rotatiesnelheid van R1 (R1 A + R1 B + R1 C) en van de Roemers 
neemt toe tot circa 80 - 90 Mm/s.

5) Ieder stelsel is onderhevig aan de 4 – 5 rotatie bewegingen die tientallen 
tot honderden km/s bedragen t.o.v. het centrum C van het heelal. De 
uitdijingsnelheid neemt verder af.

Figuur 46: H) De Roemers raken steeds meer los van R1 A.
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Toelichting: Eind stap 15 heelalcyclus

1) De temperatuur in de centrale pure afgeplatte waterstofbollen R1 neemt 
toe tot circa 40 – 50 miljoen kelvin.

2) Dit resulteert uiteindelijk in het spontaan optreden van kernfusie doch 
alleen in de centrale bol R1 en niet tot kernfusie in de Roemers R1 D.

3) De rotatiesnelheid van R1 en de Roemers neemt toe tot circa 100 Mm/s.

4) Iedere waterstofsupernova en zijn Roemers is naast de uitdijingsnelheid 
verder onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen die  tientallen tot 
honderden km/s bedragen t.o.v. het centrum C van het heelal.

Figuur 47: I)  Toename van de temperatuur en de druk in R1 A & R1 B 
    tot aan het moment van de spontane kernfusie in het waterstofplasma van R1. 
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Toelichting: Stap 16a heelalcyclus

1) Alleen spontane kernfusie in het centrale deel van R1; niet in de 
Roemers. De temperatuur is dan opgelopen tot 50 miljoen kelvin
bij een rotatiesnelheid van circa 100 -150 Mm/s of een derde  tot de helft 
van delichtsnelheid c.

2) Bij de kernfusie worden vanuit waterstof (proton/elektron) alle
elementen van het Periodiek Systeem gevormd en in de kern met
name de elementen voorbij ijzer (Fe).

3) In de buitenste ring van het kernfusiegebied R1 B worden met name
elementen gevormd tot aan ijzer (Fe). In het binnenste deel R1 A worden 
voornemelijk elementen >> ijzer gevormd en vooral de elementen voorbij 
uranium.

4) In totaal fuseert circa 70 – 90 % van het aanwezige waterstof in R1 en 
circa 15 % van het totaal aanwezige waterstof. De met de atoomkern 
fuserende ‘schil’ elektronen verliezen daarbij het vermogen om nog langer 
gravitatie en gravitatie-energie op te wekken.

5) Van de centrale R1 verdwijnt door die kernfusie circa 40 – 45 % (15 % 
van de totale gravitatie) van de daar aanwezige rotatie-gravitatie en 
gravitatie-energie. Daardoor neemt de aantrekkings kracht tussen R1 en 
de Roemers met circa de helft af. Van het totale stelsel inclusief Roemers 
neemt de rotatie-gravitatie/energie af met circa 7 – 8 %.

6) Door het verdwijnen van gravitatie raakt het krachtenstelsel en 
het evenwicht tussen R1 en de Roemers volledig verstoord. De 
‘centrifugaalkracht’ van de Roemers wordt dan veel groter dan de 
gravitatie. De Roemers worden daardoor weggeslingerd vanaf de centrale 
bol R1 met circa 80-90 Mm/s.

7) Het centrale deel van het fusiegebied R1 A transformeert direct door tot 
één groot zwart gat.

8) Iedere waterstofsupernova is reeds onderhevig aan  4 – 5 rotatie 
bewegingen t.o.v. het centrum C.

Figuur 48: J) Start van de waterstof-supernova’s, alleen in R1 A & R1 B.
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Toelichting: Stap 16b heelalcyclus

1) Gebied met puur, niet gefuseerd, waterstof R1 C (± 35 % in R1 C + 50% 
H2 in de Roemers R1 D) 

2) Het buiten fusiegebied R1 B met kernfusie van waterstof voornamelijk 
tot aan het element ijzer (Fe). Dit omvat circa 2 % van het gefuseerde 
waterstof. 

3) Het binnenfusiegebied R1 A met de kernfusie van circa 13 % van 
het waterstof tot elementen voorbij ijzer (Fe). Dit binnen fusiegebied 
transformeert direct door tot het iets afgeplatte centrale zwarte gat R1 A 
waardoor de rotatiesnelheid van R1 verder toeneemt tot circa 200 Mm/s 
of 2/3e van de lichtsnelheid. 

4) Implosie van het binnenfusiegebied tot één centraal zwart gat R1 A met 
een doorsnee van circa 20 – 30 Mm en met een temperatuur van circa 
2,7 kelvin. Zwarte gaten weerspiegelen alle opvallende energie voor 100 
%, behoudens gravitatie. 

5) Bij de kernfusie komt gigantisch veel energie vrij die gepaard gaat met 
een enorme schokgolf die achtereenvolgens het buitenfusiegebied, 
de zone met niet gefuseerd waterstof van R1 en tenslotte de Roemers 
volledig fragmenteert en uit elkaar slaat.

6) Deze, hier niet getekende gefragmenteerde Roemers (figuur 51) 
verwijderen zich in een rechte lijn vanaf R1.

7) Iedere waterstofsupernova en Roemer is onderhevig aan een afnemende 
uitdijingsnelheid en aan 4 – 5 rotatie bewegingen t.o.v. het centrum C van 
het heelal die verder toenemen in omvang.

Figuur 49: K) De vorming van het centrale zwarte gat op de plaats van R1 A.
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Toelichting: Stap 16c heelalcyclus

1) Niet gefuseerd waterstofplasma van R1 C en R1 D (Roemers). In totaal 
circa 85 % van het waterstof fuseert niet. 

2) Buitenfusiegebied R1 B met name tot aan ijzer en een beetje tot aan 
uranium. Dit omvat circa 2 % van het gefuseerde waterstof:  

3) Het binnenfusiegebied R1 A transformeert direct door tot een centraal 
zwart gat dat bij 2,7 kelvin verkeert en alle straling voor 100% terugkaatst. 
Dit zwarte gat gedraagt zich als een ideale spiegel. Rondom het centrale 
zwarte gat ontstaat tijdelijk een vacuum. 

4) Het centrale zwarte gat R1 A van het toekomstige sterrenstelsel met een 
rotatiesnelheid van circa 200 Mm/s of 2/3e van de lichtsnelheid. Dit omvat 
circa 13% van het oorspronkelijk aanwezige waterstof. 

5) Vacuümgebied gevuld met straling van licht, warmte en radioactieve 
deeltjes weerkaatst door het centrale zwarte gat.

6) Bij de vorming van hogere elementen en van het zwarte gat komt
enorm veel energie vrij die volledig wordt weerspiegeld door het
zwarte gat, omdat dit zwarte gat geen enkele vorm van energie kan
opnemen.

7) Het buitenfusiegebied, het niet gefuseerde waterstof van R1 en de 
gefragmenteerde Roemers worden weggeblazen en met name in de 
richting van het rotatievlak van R1.

8) De hier nog niet getekende Roemers verwijderen zich met circa 80–90 
Mm/s vanaf R1 (Zie figuur 51).

Figuur 50: L)  Vorming centrale zwarte gat en ontstaan van de schokgolf rondom zwarte gat R1 A.

Weggeblazen zone R1 C met niet
gefuseerd waterstofplasma

R1 C
R1 B

R1 A

R1
 BR1

 C

R1
 A

R1 A

R1 A

Weggeblazen buitenste rand 
van het fusiegebied R1 B

Binnenste deel van het fusiegebied 
R1 A die meteen transformeert 
tot een zwart gat

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

59

Alle sterrenstelsels/zwarte gaten roteren 
in dezelfde richting, linksom of rechtsom.



 

Toelichting: Stap   18  heelalcyclus

1) Door de enorme hoeveelheid energie die vrijkomt bij de waterstof
supernova worden de Roemers gefragmenteerd en verdampen deze
volledig tot waterstofplasma. Daarbij ontstaan de 2 - 4 pre-spiraalarmen.

2) De gravitatie van de Roemers buigt het vrijkomende waterstofplasma uit 
R1 C samen met het gefuseerde waterstof uit R1 B af in de richting van 
de baan van de ‘Roemers’ ; zie de groene pijlen. Die Roemers worden 
van nu af aan Franks genoemd. Dit waterstofplasma wordt opgemengd 
met de vanuit het buitenfusiegebied R1 B uitgestoten hogere elementen. 

3) Door de gravitatie van het centrale zwarte gat in R1 ontstaat
afremming in de verwijderingssnelheid van de Franks vanuit R1. 
Daardoor treedt ook een rotatie R2 op in deze in aanbouw zijnde Franks.

4) Het gehele stelsel en mengsel blijft onderhevig aan de 4 - 5 eerdere 
rotatiebewegingen die reeds voorafgaand aan de waterstofsupernova’s 
aanwezig waren.

5) Die 4 - 5 rotatiebewegingen bedragen tientallen tot honderden km/s t.o.v. 
het centrum C van het heelal.

Figuur 51:  De afbraak, verdampen en wegblazen van de Roemers door de schokgolf vanuit R1 A en de vorming van de Franks. 
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Toelichting: Stap   17  heelalcyclus

1) Het buitenfusiegebied R1 B wordt samen met het waterstofplasma R1 
C en dat van de Roemers R1 D vanuit R1 uitgestoten als Franks en 
met een snelheid v(r10). Deze Franks vormen de eerste aanzet tot de 
spiraalarmen in de latere sterrenstelsels.

2) Ieder Roemer resulteert eerst in één Frank, en daarna in één
spiraalarm die zich met circa 1/3 van de lichtsnelheid v(r10). verwijderen
vanaf het centrale zwarte gat (R1 A).

3) De gravitatie van de Roemers zorgt ervoor dat alle hogere elementen
vanuit het buitenfusiegebied R1 B en het waterstofplasma R1 C weer 
naar de banen van deze Roemers worden afgebogen en bijeen blijft in 
deze in aanbouw zijnde spiraalarmen/ Franks. Deze spiraalarmen krijgen 
uiteindelijk een lengte van circa 0,2 – 0,4 miljoen lichtjaar.

4) Plasmamengsel van waterstof en hogere elementen tot circa
nummer 92. Start van de stabilisatie van atomen en hun isotopen
via kernsplitsing, het uitstoten van alfadeeltjes, betadeeltjes en
neutronen en gammastraling.

5) Voornamelijk waterstof en helium plasma.

6) R1
 
 = centraal zwart gat R1 A.

7) Ieder protosterrenstelsel is naast een steeds verder afnemende 
uitdijingsnelheid onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen t.o.v. C.

Figuur 52:  De ontwikkeling vanuit Roemers van de Franks en  de latere spiraalarmen.
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Toelichting: Stap   17  heelalcyclus

1)
De Roemers R1 D worden gefragmenteerd en verdampen en verwijderen 
zich met circa 80 – 100  Mm/s vanaf R1 A en worden ingehaald door de 
grote hoeveelheid energie en supernova gruis R1 B en waterstof/helium 
R1 C die vrijkomen bij de waterstofsupernova van R1.

2)
De Roemers worden in een korte periode gestript aan de buitenzijde 
en het waterstofplasma wordt opgemengd met de hogere elementen 
afkomstig uit het buitenfusiegebied R1b en R1 C. Zie figuur 50.

3)

De daarbij vrijkomende kinetische energie zorgt ervoor dat de Franks als 
geheel gaan roteren om hun eigen as R2. Door die vrijkomende energie 
ontstaan binnenin het plasmagebied van de Franks circa 100 – 150 
miljard rotatiepunten R3 die ieder op zich de basis gaan vormen voor de 
vorming van één ster en één zonnestelsel.

4) Gravitatie trekt deze plasmawolk in een ronde band rondom de 
oorspronkelijke baan van de Roemers/Franks. 

5)

Door de afremming door gravitatie ontstaan rond ieder rotatiepunt R1 
in totaal circa 100 – 150 miljard rotatiepunten R3 of pre-sterren. Ieder 
rotatiepunt R3 resulteert later in een zonnestelsel met één ster en soms 
met een dubbelster met bijbehorende planeten. Een gering deel van de 
vrijkomende energie wordt benut om de Franks zelf in de rotatie R2 te 
brengen.

6) De banen van de Franks zijn eerst recht; met de tijd krullen ze heel 
langzaam om R1 A. Zie figuur 54 en verder.

7)
Plasmamengsel van waterstof en hogere elementen tot vooral het 
element nr. 56 ijzer met een geringe hoeveelheid hogere elementen. 
Start stabilisatie van instabiele atomen via kernsplitsing, het uitstoten van 
alfadeeltjes, betadeeltjes en neutronen.

8) Ieder protosterrenstelsel is onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen in 
de heelalbolschil t.o.v. C.

Figuur 53:  Wegblazen van de buitenste schil fusiegebied, de afbraak van de Roemers en start rotatie Franks / spiraalarmen.
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Alle sterrenstelsels/zwarte gaten roteren 
in dezelfde richting, linksom of rechtsom.


