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FYSISCHE VERKLARING GRAVITATIE DOOR SNELHEID ATOOM 

IN DE GEKROMDE RUIMTETIJD HEELAL 

 
 

1) INLEIDING: 

 

-) Einstein gaf alleen een puur mathematische invulling voor gravitatie: 

In de Relativiteitstheorie (RT) gaf Einstein een eeuw geleden uitsluitend een puur 

mathematische afleiding en invulling van het fenomeen gravitatie. Einstein zag gravitatie als 

resultante van de kromming van tijd en ruimte kortweg ruimtetijd zonder die begrippen 

concreet in te vullen.  

Vrij vertaald is gravitatie dan het gevolg van snelheid van materie (atomen / moleculen) in het 

heelal c.q. in een zowel gekromde ruimte als gekromde tijd! Dit blijkt fysisch juist en wordt 

nader verklaard! In de RT ontbreekt helaas een fysische verklaring voor gravitatie! 

 

-) Ruimte heelal is reeds van zichzelf gekromd: 

Uitgaande van de Big Bang theorie is het heelal alzijdig gestart vanuit één punt; het vaste 

centrum C van het heelal. Dan moet het heelal thans de vorm hebben van een vrij dunne 

heelalbolschil met daarin extreem lage concentraties waterstof en heliumgas. Die bolschil is 

thans egaal bezet met vele miljarden sterrenstelsels.  

Licht afkomstig van die sterrenstelsels verplaatst zich uitsluitend via dit waterstof en 

heliumgas aanwezig in die heelalbolschil. Daardoor vormt deze heelalbolschil een 100% 

gesloten systeem voor alle straling, licht, massa, materie en kinetische energie! Alle 

bewegingen van materie en van straling vinden plaats binnen die reeds van nature gekromde 

heelalbolschil / ruimte die het heelal, in werkelijkheid is / moet zijn! Gezien de gigantische 

straal (circa 3 miljard lichtjaar) is dat heelal op ieder willekeurig punt lokaal gezien dun en 

volkomen vlak! Door die afbuiging van licht krijgen we deze dunne ‘heelalbolschil’ van 

sterrenstelsels krijgen we nimmer als zodanig te zien.  

 

-) Licht vanuit dunne heelalbolschil projecteert zich op aarde als bolvormig gevuld 

heelal: 

De afbuiging van licht in dat bijna vacuüm waterstof en heliumgas gedurende miljoenen / 

miljarden jaren resulteert erin dat deze dunne heelalbolschil zich overal en op Aarde 

projecteert als een egaal gevuld heelal waarbij onze planeet als het ware in het centrum van 

dat heelal lijkt te staan. Dit resulteert in een volkomen virtuele projectie van deze 

heelalbolschil. Die minieme afbuiging zorgt ervoor dat het heelal dat we waarnemen ook 

steeds meer virtueel wordt naarmate de afstand van het object tot de Aarde toeneemt! Zie 

document G9 www.uiterwijkwinkel.eu  

 

-) Tijd is eveneens gekromd: 

Vanaf het startpunt van dit heelal, circa 40 – 45 miljard jaar geleden, geldt overal binnen die 

perfect ronde heelalbolschil steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Zie Documenten G7 en G8 

met de energie-neutrale heelalcyclus. Gelijk de ruimte / heelalbolschil is de (heelalklok)-tijd 

per definitie eveneens bolschilvormig en daarmee eveneens gekromd! 

Via deze heelalbolschil / ballonvorm van het heelal heeft de auteur Einsteins kromming van 

tijd en ruimte thans concreet ingevuld. Ruimtetijd is daarmee tastbaar en visueel voorstelbaar 

gemaakt. De genius Einstein had die kromming van tijd en ruimte bewonderingswaardig 

goed aangevoeld! 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/


2 
 

 

2) PROBLEEMSTELLING: 

 

-1) In de Relativiteitstheorie (RT) ontbreekt een puur fysische verklaring voor het 

fenomeen gravitatie: 

Helaas gaf Einstein geen duidelijke fysische verklaring voor het ontstaan van gravitatie! In de 

Wetenschap anno 2018 ontbreekt die puur fysische verklaring voor het fenomeen gravitatie 

nog steeds!  

Sommige waterschappers ontkennen het fenomeen gravitatie zelfs geheel (Icke). Zijn visie 

klopt alleen als het atoom geen snelheid en dus geen kinetische energie heeft. Anderen zien 

gravitatie als resultante van informatie (Verlinde). Dat laatste klopt als met informatie de 

snelheid / kinetische energie wordt bedoeld van materie / atomen binnen de heelalbolschil ten 

opzichte van de 8 – 11 onderscheiden nulpunten / rotatiepunten.  

 

2) In gravitatieformule Einstein ontbreekt helaas een concrete correctie voor de 

kromming van tijd en ruimte: 

Einstein heeft gravitatie gekoppeld aan de kromming van tijd en ruimte. Helaas heeft 

Einstein nagelaten die correctie voor kromming van tijd en ruimte concreet te verwerken en 

in zijn gravitatieformule op te nemen.  

De correctie voor de kromming van ruimtetijd vindt plaats via toevoegen aan de huidige 

gravitatieformules van Newton en Einstein van een factor cos α waarbij α de booghoek is 

tussen twee objecten op de heelalbolschil. 

 

-) Kanttekeningen probleemstelling: 

1) Ten tijde van het afleiden van de RT kon men van het huidige heelal slechts één 

sterrenstelsel waarnemen. Dat was het Melkwegstelsel. Thans geldt Einsteins 

prachtige gravitatieformule ook uitsluitend binnen het Melkwegstelsel omdat daar   

cos α = 1,00000. Buiten het Melkwegstelsel had hij de kromming van tijd en ruimte 

nog niet concreet verwerkt in zijn gravitatieformule!  

2) Voor gravitatie op een grotere schaal dan het Melkwegstelsel dient aan Einsteins 

gravitatieformule een factor cos α te worden toegevoegd als correctie voor de 

kromming van zowel de ruimte c.q. de kromming van de heelalbolschil als de 

kromming van heelalkloktijd. Einstein heeft nagelaten die correctie cos α op te nemen 

in zijn gravitatieformule. Dan hadden de huidige problemen rond ‘donkere’ materie en 

van ‘donkere’ energie niet bestaan! 

3) Binnen het Melkwegstelsel cos α = 1,0000. In de heelalbolschil daarbuiten neemt cos 

α eerst af tot nul en wordt deze factor zelfs negatief voor de overzijde van de 

heelalbolschil. Met cos α toegevoegd aan Einsteins gravitatieformule bevat het 

huidige heelal / heelalbolschil 5 – 7 x zoveel gravitatie en navenant ook 5 – 7 x zoveel 

massa, materie en kinetische energie dan thans zonder cos α wordt berekend!  

4) Met cos α toegevoegd is meteen het probleem van de ‘donkere’ materie volledig 

opgelost en is een belangrijk deel van de ‘donkere’ energie nader ingevuld. 

5) De bolschilvorm van het heelal resulteert ook in een enorme hoeveelheid gravitatie-

energie t.o.v. het centrum C en gravitatie-energie binnen die heelalbolschil. In de 

Wetenschap worden deze vormen van gravitatie-energie anno 2018 niet als zodanig 

onderkend. Gravitatie-energie resulteert in grote onverklaarbare tekorten in de 

energiebalans van het heelal / heelalbolschil aangeduid als ‘donkere energie’. De 

exacte wetenschappen doen er alles aan om de oorsprong van die ‘donkere’ energie te 

achterhalen en deze materie en energie aan te tonen.  

De bolschilvorm van het heelal lost dat probleem eveneens kwantitatief op. 
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6) In de toenmalige wetenschap ontbrak het atoom. Het effect van snelheid op het atoom, 

de atoomkern en de ‘schil’-elektronen ontbrak eveneens. In 1918 kon Einstein de 

fysische oorsprong van gravitatie nog niet afleiden! Veel later leidde Bohr de 

structuur van het atoom af. (Zie appendix). Pas via Hubble bleek dat het heelal veel 

groter was en zelfs vele miljarden sterrenstelsels omvatte.  

7) De heelalbolschil van sterrenstelsels, waterstof en helium heeft thans een straal van 

naar schatting 3 – 3,5 miljard lichtjaar en is lokaal volkomen vlak. Het heelal zien we 

uitsluitend via die vrij dunne bolschil. De donkere zijden weerszijden die 

heelalbolschil worden op Aarde volledig ingevuld met virtuele projecties van licht en 

sterrenstelsels vanuit deze heelalbolschil. (Via een mathematisch model van de 

heelalcyclus is het heelal en zijn cyclus op ieder moment volledig te kwantificeren) 

8) Niet onderkend wordt dat het heelal een soort dunne lokaal vlakke bolschil is. Het 

beeld van een heelalbolschil is volledig tegengesteld aan wat astronomen op Aarde 

visueel waarnemen. Daar lijkt de Aarde centraal te staan in het heelal. Dat kan niet het 

geval zijn en is een optische illusie! 

9) Binnen die gekromde heelalbolschil van ruimte en tijd geldt steeds overal een exact 

gelijke heelalkloktijd. Net als de heelalbolschil is tijd (de heelalkloktijd) van nature 

eveneens gekromd. Overal geldt steeds exact dezelfde tijd! Ons begrip van tijd is 

equivalent aan die van de heelalkloktijd. We bewegen ons steeds voort binnen die 

lineair voortschrijdende heelalkloktijd die gelijk is aan ons gevoel van tijd. 

 

 

 

      3) DOEL DOCUMENT:  

Dit document verklaart de fysische oorsprong van gravitatie als effect van snelheid van het 

atoom in het heelal. Anders dan thans algemeen wordt aangenomen is gravitatie is geen 

elementaire kracht noch een constante grootheid. Gravitatie is een variabele aan snelheid 

gekoppelde fysische grootheid van het atoom afkomstig uit de ‘schil’-elektronen van het 

atoom!  

Aan gravitatie zit gekoppeld gravitatie-energie. Die grootheid is dus eveneens variabel en 

veranderlijk. Dat geldt ook op de schaal van het heelal. Deze gravitatie-energie is equivalent 

te stellen aan de gezochte ‘donkere’ energie.  
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      4) OORSPRONG ELEMENTAIRE KRACHTEN VAN HIGGS / SNARES / 

STRINGS; IS GRAVITATIE EEN ELEMENTAIRE KRACHT?: 

 

-) De oorsprong van elementaire massa, lading en spin ligt bij de Higgs deeltjes: 

De elementaire krachten 1) elektrische lading, 2) magnetische spin en 3) de massa van het 

proton en die van het elektron zijn afkomstig van het meest elementaire Higgs-, snare-, string- 

niveau.  

 

-) Heelal berust op slechts 4 Higgs deeltjes: 

Alle materie in het heelal berust op slechts vier elementaire Higgs / snare / string deeltjes: 

a) twee super symmetrische Higgs van het proton en 

b) twee veel kleinere eveneens super symmetrische Higgs van het elektron. 

Met deze vier elementaire Higgs deeltjes / snares / strings zijn uitsluitend het proton en het 

elektron op te bouwen. Dit zijn de twee basisbouwstenen van het atoom. Zie document F1a 

2014 + figuren. 

 

-) Verklaring elementaire massa, lading en spin: 

Op alle meest elementaire Higgs deeltjes /snares / strings genereert kinetische energie drie 

rotaties van deze deeltjes om hun drie rotatieassen. Die rotaties resulteren in drie 

vervormingen.  

Als protest / reactie op die drie vervormingen kunnen die vier Higgs deeltjes maximaal drie 

fysische kenmerken genereren: 1) massa of antimassa, 2) positieve of negatieve elektrische 

lading en c) parallelle of anti-parallelle magnetische spin. Samen vormen ze een 

onlosmakelijke fysische drie-eenheid! Dit is afgeleid in document F1a 2014 

www.uiterwijkwinkel.eu en is visueel uitgewerkt in figuren 1 - 6.  

Op het meest elementaire Higgs niveau is geen rotatie ruimte meer aanwezig voor het 

genereren van gravitatie! Gravitatie is geen elementaire kracht! 

 

In het heelal zijn vanuit die vier elementaire Higgs deeltjes uitsluitend het proton en het 

elektron op te bouwen die in eerste instantie uitsluitend resulteren in het waterstof atoom / 

molecuul. Vanuit waterstof en via kernfusie van waterstof kunnen uitsluitend de elementen 

van het periodiek systeem worden gevormd. Zie de Documenten F1c en F1d. 

 

 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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5) EFFECT VAN SNELHEID OP ATOOMKERN EN ‘SCHIL’-ELEKTRONEN: 

 

-) Atoom in absolute rusttoestand in het heelal: 

Wat is gravitatie dan wel? Bezien we het effect van snelheid in het heelal op het atoom, de 

atoomkern en ‘schil’-elektronen?  

Neem het eenvoudigste atoom van het periodiek systeem, het waterstofatoom, dat absoluut 

stilstaat in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal en binnen de heelalbolschil. Bij zo’n 

absolute stilstand / rusttoestand valt het ‘schil’-elektron van het atoom met circa twee duizend 

km/s in een perfect ronde ideale baan rondom de atoomkern / het proton. Bij stilstand is de 

baan en de plaats van het ‘schil’-elektron daarbinnen nauwkeurig aan te geven en exact te 

voorspellen. Zie figuur 1a document E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu . Datzelfde geldt voor 

alle overige atomen van het periodiek systeem.  

In het heelal en binnen de heelalbolschil bewegen atomen met tientallen km/s! Geen enkel 

atoom staat stil! 

 

-) Effect snelheid op baan ‘schil’-elektron atoom: 

Ondergaat dit (H) atoom een lineaire- of een hoeksnelheid in het heelal dan wordt deze 

externe snelheid ook één op één geplaatst bovenop die energetisch ideale baan van het ‘schil’-

elektron in figuur 1a. Alle vormen van snelheid van het atoom resulteren dus in een niet meer 

perfect ronde baan van het ‘schil’-elektron rond de atoomkern! Zie figuur 1b.  

Naarmate deze externe snelheid toeneemt wordt de afwijking van de ideale baan in beginsel 

lineair groter.  

Iedere vorm van (hoek)snelheid in het heelal genereert zo zijn eigen specifieke afwijking! 

 

-) Toename snelheid resulteert in steeds vagere bandvormige baan: 

Naarmate het aantal bewegingen van het atoom in het heelal en de snelheden van dat atoom 

kwantitatief toenemen wordt de vorm van de omloopbaan van het elektron steeds complexer. 

De baan van het ‘schil’-elektron krijgt steeds meer de vorm van een vage band waarbinnen 

dat ‘schil’-elektron zich ergens bevindt en dit deeltje materie te vinden moet zijn. De positie 

van het elektron t.o.v. zijn atoomkern steeds vager en onduidelijker. Zie figuur 1c.  

 

-) Alle atomen heelal ondergaan thans 8 – 11 snelheden: 

Op dit moment (fase 23 van de heelalcyclus van documenten G7 (173 blz. tekst) en G8 (115 

blz. figuren)) ondergaan alle atomen maar liefst 8 – 11 verschillende (rotatie-)bewegingen en 

snelheden binnen de heelalbolschil. Iedere snelheid voor zich bedraagt 10 - 30 km/s of meer. 

Die uiterst vage banen van alle ‘schil’-elektronen van atomen zijn het directe gevolg van die 8 

– 11 omvangrijke (rotatie-) snelheden in het heelal! (Het aantal snelheden van atomen in het 

heelal komt overigens overeen met het aantal dimensies in de snaar theorie!) 

 

-) Niet alleen afwijking in baan doch ook toename kinetische energie ‘schil’-elektronen: 

Door die snelheden van tientallen km/s neemt indirect de kinetische energie van alle ‘schil’-

elektronen en hun atoomkernen eveneens fors toe. Dit is de door snelheid aan ‘schil’-

elektronen en atoomkern ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie. Die ‘toegevoegde’ 

energie ligt ten grondslag aan het ontstaan van fysische en chemische krachten van atomen en 

hun bindingen. 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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5.1 FYSISCHE VERKLARING OORSPRONG GRAVITATIE: 

Om energetische redenen willen alle ‘schil’-elektronen hoe dan ook terug naar die ideale 

perfecte baan van figuur 1 E3-1 waar deze elektronen de laagst mogelijke energietoestand 

innemen. Deze ‘schil’-elektronen protesteren tegen die 8 – 11 afwijkingen in hun baan als 

gevolg van de 8 – 11 snelheden in het heelal. Iedere vorm van snelheid resulteert in een eigen 

component binnen dat protest.  

Om die ideale baan te bereiken zenden alle ‘schil’-elektronen een unieke uiterst zwakke 

gravitatie ‘straling’ uit. Zowel gravitatie als tijd zijn heel uniek.  

 

-) Gravitatie en tijd berusten niet op ‘straling’ via deeltjes: 

Als enige berusten gravitatie en tijd niet op een ‘straling’ via deeltjes of golven. Er bestaat dus 

niet zoiets als het ‘gravitatie krachtdeeltje’ of het ‘tijddeeltje’. Beide fenomenen verspreiden  

zich daardoor met oneindig grote snelheid. Zowel gravitatiekracht als tijd zijn als ‘goddelijk’ 

aan te merken.  

Tijd is elementair en is een directe afgeleide van de heelalcyclus. Zie Documenten G7 (tekst) 

en G8 (figuren) www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

Gravitatie kracht is geen elementaire / fundamentele kracht doch slechts een aan snelheid 

gerelateerde kracht vanuit het atoom. Gravitatie is uitsluitend afkomstig vanuit de ‘schil’-

elektronen van atomen. Gravitatie komt niet vanuit de massa in de atoomkern! 

 

-) Doel gravitatie: 

Gravitatiekracht heeft als primair doel de snelheid van het atoom in het heelal af te remmen! 

Alleen dan bereikt het ‘schil’-elektron een energetisch gunstiger baan. In het heelal is snelheid 

van het atoom niet zomaar af te remmen. Dat kan alleen via botsingen omdat dan snelheid / 

kinetische energie wordt omgezet in warmte / fotonen. 

Botsingen treden alleen op als gravitatie zich manifesteert als wederzijdse aantrekkingskracht 

tussen atomen / hemellichamen die onderhevig zijn aan dezelfde bewegingen in het heelal.  

In het heelal wordt dat afremmen inderdaad gerealiseerd via botsingen tussen voorwerpen / 

hemellichamen waarbij snelheid / kinetische energie wordt omgezet in warmte!  

Na zulke, veelal verwoestende, botsingen is de gemiddelde snelheid van alle betrokken 

atomen afgenomen en daarmee navenant de gemiddelde afwijking in de banen van de 

aanwezige ‘schil’-elektronen! Doel bereikt! 

 

-) Schokgolven van gravitatie-energie: 

Die afname van snelheid bij botsingen resulteert ook in een verlies van gravitatie en gaat dus 

tevens gepaard met verlies van gravitatie-energie. Deze bij botsingen tussen hemellichamen 

vrijkomende schokgolven van gravitatie-energie kunnen zich uitsluitend verplaatsen via 

materie en via het extreem dunne waterstof en heliumgas aanwezig in de gekromde 

heelalbolschil. Anders dan bij gravitatie zijn deze schokgolven van gravitatie-energie 

gehouden aan de lichtsnelheid! 

 

-) Opbouw van gravitatie ‘straling’ in 8 – 11 snelheid- / gravitatie componenten: 

Iedere vorm van snelheid in het heelal genereert zijn eigen afwijking in de baan van het 

‘schil’-elektron en genereert daarmee navenant ook zijn protest en daarmee eigen gravitatie 

component! Het aantal gravitatie componenten van ieder ‘schil’-elektron is gelijk aan het 

aantal snelheden van het atoom in het heelal. Iedere gravitatie component is in beginsel lineair 

gerelateerd aan de desbetreffende snelheidscomponent. Dat geldt ook voor de component 

gravitatie-energie! 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) Geen snelheid atoom in het heelal dan ook geen gravitatie!: 

Is de snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. centrum C absoluut nul dan is de gravitatie 

van de ‘schil’-elektronen eveneens absoluut nul! Deze visie van de auteur staat haaks op de 

huidige wetenschappelijke visie waar gravitatie gekoppeld zit aan massa van de atoomkern en 

gravitatie als elementaire kracht wordt beschouwd met een constante grootheid.  

In de Wetenschap wordt gravitatie thans hoe dan ook niet beschouwd als een variabele, 

snelheid gerelateerde, grootheid / kracht laat staan dat deze gravitatiekracht afkomstig is 

vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen! 

 

-) Alleen aantrekkingskracht tussen gelijke gravitatiecomponenten: 

Alleen gravitatie componenten van gelijksoortige snelheden trekken elkaar wederzijds aan. 

Van elkaar verschillende componenten van gravitatie / snelheid staan volkomen indifferent 

jegens elkaar. Bij de huidige 8 – 11 snelheden is gravitatie met zijn 8 – 11 componenten dus 

uiterst complex van opbouw. Dat geldt ook voor de bijbehorende gravitatie-energie en voor 

de gravitatieconstante  

 

 

5.2 OORSPRONG OVERIGE FYSISCHE EN CHEMISCHE KRACHTEN VAN 

ATOMEN: 

Door die externe snelheden van het atoom neemt ook de kinetische energie van alle ‘schil’-

elektronen toe met ½ mv2. Dit is de eerder genoemde door snelheid in het heelal ‘toegevoegde 

kinetische energie’ en dat geldt zowel voor de ‘schil’-elektronen (½mev
2) als voor de 

atoomkern (½mav
2). 

Bij 8 – 11 snelheden binnen de heelalbolschil. ieder tientallen km/s, is dit voor alle ‘schil’-

elektronen een aanzienlijke hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie! 

 

Via het vormen van een fysische of chemische binding kunnen deze ‘schil’-elektronen een 

deel van die door snelheid ‘toegevoegde’ energie omzetten in ‘bindingenergie’/ warmte / 

fotonen. Die bindingen resulteren in het ‘elektronenpaar’ en in tetraëders met 4 

elektronenparen. Bij het aangaan van fysische en chemische bindingen komt warmte vrij en 

komen de bindingvormde ‘schil’-elektronen in een energetisch gunstiger baan terecht.  

 

-) Twee fysische en twee chemische krachten van het atoom: 

Als gevolg van snelheid in het heelal / kinetische energie genereren de ‘schil’-elektronen van 

atomen 2 fysische krachten en 2 chemische krachten waarmee bindingen kunnen worden 

gevormd. Daarbij komt standaard bindingsenergie vrij in de vorm van warmte / fotonen. Deze 

fysische en chemische krachten zijn afkomstig van enkelvoudige (1), elektronenparen (2) en 

vanuit de tetraëders van vier elektronenparen. Deze krachten zijn systematisch afgeleid in 

document F1d www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

Via fysische en chemische bindingen komen echter uitsluitend de bij de binding betrokken 

‘schil’-elektronenparen in een energetische gunstiger positie en daarmee in een meer ideale 

baan! Zie document D website. 

 

Net als bij gravitatie zijn deze 2 fysische en 2 chemische krachten en hun bindingen eveneens  

opgebouwd uit dezelfde 8 – 11 snelheid- / kracht- en binding-componenten ieder gekoppeld 

aan één snelheid in het heelal. Krachten en bindingen van atomen / moleculen zijn dus 

complex van opbouw als direct gevolg van de complexe bewegingen van alle atomen c.q. van 

de aarde binnen het heelal / de heelalbolschil!  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Zijn alle snelheden bekend dan zijn alle bindingen kwantitatief in hun 8 – 11 componenten te 

ontleden. 

 

-) Geen snelheid in het heelal dan geen sprake van ‘toegevoegde’ kinetische energie: 

Is de snelheid van het atoom in het heelal nul dan is de ‘toegevoegde’ kinetische energie van 

de ‘schil’-elektronen eveneens nul! Alle niet elementaire krachten van het atoom verdwijnen 

dan en daarmee alle fysische en chemische bindingen! Alle moleculen vallen dan uiteen in 

losse atomen en elektronenschillen zonder elektronenpaar en tetraëders.  

De structuur van het atoom zelf berust op elementaire krachten en die blijft bij stilstand 

volledig intact!  

Deze overige fysische en chemische krachten zijn geen constante grootheden doch variabele, 

snelheid gerelateerde, krachten afkomstig vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen! 

 

-) Fysische eigenschappen van gravitatie: 

Elektromagnetische straling zijn golven in de vorm van, niet tastbare, deeltjes zoals 

neutrino’s, fotonen en vergelijkbare majorana deeltjes. Vanwege die deeltjes structuur 

verplaatsen alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling zich met 

maximaal de lichtsnelheid c door het heelal en binnen de heelalbolschil. (Bij snelheden boven 

de lichtsnelheid zouden alle deeltjes van elektromagnetische straling intern instabiel worden 

en uit elkaar vallen. Zie documenten F1a en F1b ).  

 

In de heelalbolschil zijn uiterst lage concentraties waterstof en helium aanwezig waardoor 

licht wordt afgebogen. Door deze minieme afbuiging en de beperking tot de maximaal 

lichtsnelheid blijven alle vormen van elektromagnetische straling altijd voor 100% binnen 

deze heelalbolschil voortbewegen. Dit resulteert in een volkomen gesloten heelalbolschil voor 

alle straling, massa, materie en kinetische energie.  

 

-) Twee uitzonderingen op beperking tot maximaal de lichtsnelheid c: 

Anders dan elektromagnetische straling zijn gravitatie en tijd de enige vormen van ‘straling’ 

die zich verspreiden zonder enige vorm van deeltjes en zonder golven. Zowel gravitatie als 

(heelalklok)tijd zijn daardoor niet gehouden aan de in de relativiteitstheorie aangegeven 

bovengrens van de lichtsnelheid c! De RT moet hierop worden aangepast! 

Zowel gravitatie als tijd verplaatsten zich met snelheden >> de lichtsnelheid en zeer 

waarschijnlijk met oneindig grote snelheden door het heelal. Beide zijn de twee ‘goddelijke’ 

krachten / fenomenen in het heelal. 

Gravitatiestraling noch de heelalkloktijd zijn rechtstreeks te meten noch zijn beide direct waar 

te nemen! 

 

Gravitatie en tijd worden evenmin afgebogen. Zowel gravitatie als tijd verlaten het heelal 

direct en op exact hetzelfde moment dat beide gegenereerd worden. Overal in het heelal / 

binnen de heelalbolschil geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd.  

(Bij twee identieke atoomklokken treden verschillen in gemeten tijd op zodra die klokken met 

verschillende snelheden door het heelal bewegen! Beide klokken houden steeds exact 

dezelfde heelalkloktijd!) 

 

--) LIGO en VIRGO meten geen gravitatie straling maar uitsluitend schokgolven van 

gravitatie-energie: 

Bij botsingen tussen zwarte gaten en andere hemellichamen hebben LIGO / LISA en VIRGO 

uitsluitend de effecten van schokgolven van gravitatie-energie waargenomen en gemeten!  
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De meetapparatuur van LIGO / LISA / VIRGO berusten op minieme meetbare vervormingen 

van de ruimte door gravitatie; tenminste dat denkt men.  

 

De geconstateerde vervormingen van tijd en ruimte zijn echter niet het gevolg van gravitatie-

‘straling’. Gravitatie verplaatst zich immers met oneindige snelheid door het heelal en heeft 

de aarde reeds bereikt op het moment van de botsing miljoenen / miljarden jaren geleden. Dat 

gravitatie effect valt op aarde niet rechtstreeks te meten!  

 

De gemeten vervormingen van de ruimte in de LIGO / LISA en VIRGO apparatuur zijn 

uitsluitend toe te schrijven aan schokgolven van gravitatie-energie die miljoenen / miljarden 

jaren geleden eveneens vrijkwamen bij botsingen tussen twee zware hemellichamen. Bij die 

botsingen namen zowel de snelheid, de gravitatie en de gravitatie-energie af en kwam veel 

gravitatie-energie vrij. Die gravitatie-energie verplaatst zich als een schokgolf en met 

maximaal de lichtsnelheid via het waterstof en heliumgas aanwezig in de gekromde ruimte en 

tijd van de heelalbolschil!  

Vanuit die botsing bezien verplaatst gravitatie zich alzijdig en met oneindig grote snelheid.  

De bijbehorende schokgolven van gravitatie-energie zijn gehouden aan een verplaatsing met 

maximaal de lichtsnelheid c door de heelalbolschil. Een fundamenteel verschil dus tussen de 

eigenschappen van gravitatie en die van gravitatie-energie. 
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*6) AFLEIDEN VAN DE GRAVITATIEWET VOLGENS UITERWIJK WINKEL / 

ROOS MET FORMULES VAN FRANKLIN ROOS: 

 

6.1 UITGANGSPUNTEN: 

● Het heelal heeft de vorm van een dunne heelalbolschil met een straal van circa 3 miljard 

lichtjaar die bezet is met 4 – 20 miljoen gelijke facetdelen die ieder tussen één en drie duizend 

sterrenstelsels bevatten. Deze heelalbolschil heeft één vast centrum C en dijt nog steeds uit 

met circa 450 km/s. Sinds 35 – 40 miljard jaar remt gravitatie die uitdijing van de 

heelalbolschil steeds verder af. De daarbij vrijkomende kinetische energie wordt deels 

omgezet in rotatiesnelheid van facetgebieden en de daarbinnen aanwezige sterrenstelsels. Alle 

sterrenstelsels roteren daardoor sneller dan, uitgaande van de Big Bang theorie, mag worden 

verwacht! Die ‘te snelle’ rotaties zijn niet het gevolg van ‘donkere materie’. 

 

Het heelal / de heelalbolschil doorloopt een vaste energie-neutrale cyclus van 29 stappen in 

een periode van circa 2,5 – 3,5 biljoen (1012) jaar! Die cyclus van 29 stappen herhaalt zichzelf 

eindeloos!  

De aanwezigheid in de heelalbolschil van uiterst lage concentraties waterstof en helium zorgt 

voor minieme afbuiging van alle elektromagnetische straling. Vanwege die minieme 

afbuiging van licht krijgen we die heelalbolschil niet te zien. Die afbuiging zorgt voor een 

virtueel heelal waarbij de aarde als het ware in het centrum van het heelal staat. De 

heelalbolschil bedriegt ons! Zie tekst en figuren documenten G7 en G8 

www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

● Bij gravitatieberekeningen dient vanwege die bolschilvorm van het heelal bij de afstand 

tussen twee sterrenstelsels op deze heelalbolschil een correctiefactor cos α te worden 

toegevoegd! (α is de hoek die twee sterrenstelsels op de heelalbolschil hebben ten opzichte 

van a) zowel elkaar als b) het centrum C van het heelal). 

 

● De gravitatiekracht Fgrav wordt uitsluitend en alleen opgewekt door ‘schil’-elektronen van 

atomen en niet door de massa van de atoomkern en daar aanwezige ‘kern’-elektronen en 

protonen. (Bij auteur bevat de atoomkern geen neutronen; alleen ‘kern’-protonen en ‘kern’- 

elektronen. Zie document F1d)  

Gravitatie wordt echter uitsluitend opgewekt als het atoom onderhevig is aan een beweging in 

het heelal ten opzichte van één van de 8 – 11 referentie- / nulpunten. Dat is in ieder geval het 

centrum C van het heelal en het centrale zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel. In 

werkelijkheid zijn er thans 8 - 11 van dergelijke rotatiecentra / referentiepunten aan te wijzen. 

 

● Gravitatiestraling is zonder massa / materie en kinetische energie. Daardoor verplaatst 

gravitatiestraling zich rechtstreeks alzijdig en met oneindig grote snelheid. Gravitatiestraling 

is geen golfbeweging! Gravitatie valt niet af te buigen in tegenstelling tot alle andere vormen 

van elektromagnetische en deeltjes straling. 

 

● De gravitatie van aan de andere zijde van de heelal bolschil gesitueerde sterrenstelsels is 

vanaf Aarde gemeten effectief nul en zelfs negatief terwijl die sterrenstelsels lokaal wel 

degelijk hun zwaartekracht uitzenden. Via overlap van gravitatie van naburige facetgebieden 

wordt gravitatie indirect en niet meer meetbaar via de heelal bolschil overgebracht naar het 

Melkwegstelsel.  

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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● Gravitatie dient primair om via onderlinge botsingen van objecten de aanwezige kinetische 

energie van materie in de vorm van daaraan gebonden fotonen om te zetten in vrije fotonen. 

Daarmee wordt inherent de snelheden van beide objecten en alle daar aanwezige atomen 

afgeremd.  

De gravitatie behorend bij de uitdijingsnelheid wordt alzijdig uitgezonden naar andere 

objecten in het heelal om samen deze uitdijingsnelheid steeds verder af te remmen.  

De gravitatie van de rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil zijn vooral gericht binnen deze 

heelalbolschil en daar gericht om de lokale rotatie snelheden af te remmen door botsingen en 

via ophoping in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. 

 

● De per ‘schil’-elektron opgewekte hoeveelheid gravitatie kracht is in beginsel recht 

evenredig met de omvang van de kosmische snelheid. Dit werkt uit als rechtlijnige 

uitdijingsnelheid vu en loodrecht daarop staande rotatiesnelheden v1, v 2, v 3, ..., v n die allemaal 

in het vlak van de heelalbolschil plaatsvinden. 

 

● Ieder ‘schil’-elektron van het atoom genereert net zowel aparte zwaartekrachtvectoren / 

componenten als kosmische snelheden te onderscheiden zijn van het atoom in het heelal t.o.v. 

de volgende referentie / nulpunten: 

1) het vaste centrum C van het heelal / de heelalbolschil, vu, en 

2) het niet vaste rotatiecentrum R1 van het sterrenstelsel, 

3) de niet vaste rotatiecentra R1 van naburige sterrenstelsels binnen ieder facetdeel, 

4) lokale sterren / planeten en hun / manen: v1, v 2, v 3, ..., v n. 

 

● De gravitatiestraling van ieder ‘schil’-elektron is dus onderverdeeld in net zoveel 

gravitatievectoren als het aantal gemeenschappelijke componenten van de kosmische 

snelheid. 

 

● Van twee objecten/ sterren/ planeten dragen alleen dezelfde overeenkomstige snelheids-

componenten van de kosmische snelheid bij aan de wederzijds uitgeoefende gravitatie kracht.  

 

● Bij objecten in het heelal buiten het Melkwegstelsel en op miljoenen / miljarden lichtjaren 

van elkaar dient een hoekcorrectie cos α te worden toegepast voor de kromming van ruimte en 

tijd. Hoe groter vanuit centrum C bezien de hoek α en daarmee de afstand tussen de objecten 

op de heelal bolschil des te groter deze correctie in de vorm van het toevoegen van cos α aan 

de tot 2018 gebruikte gravitatieformules van Einstein en Newton.  

 

● Praktisch probleem vormt dat de exacte afstand van het Melkwegstelsel tot centrum C nog 

niet is vastgesteld, hooguit bij benadering. De plaats van C is orde grootte wel bekend.  

 

● Zowel voor de uitdijinggravitatie als voor de gravitatie als gevolg van rotaties geldt de 

zelfde correctie met cos α. Deze correctie speelt kwantitatief pas echt vanaf gravitatie tussen 

heelal facetgebieden onderling en mogelijk niet voor sterrenstelsels afzonderlijk binnen zo’n 

facetgebied met circa 1 – 3 duizend sterrenstelsels. 

 

● De opgewekte totale gravitatie van een object is recht evenredig met zowel het aantal 

‘schil’-elektronen als met de kosmische snelheid opgebouwd uit de snelheden vu, v1, v 2, v 3, ..., 

v n.  
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Definities: 

● Ne(z) = het totaal aantal ‘schil’-elektronen dat in een ster, planeet, zwart gat of voorwerp (z) 

in banen om een atoomkern aanwezig is. De index e staat voor elektronen en (z) voor zender 

(z). 

 

● Neem een tweede object dat optreedt als gravitatie/ ontvanger (index (o)) van door (z) 

uitgezonden gravitatiestraling. Die ontvanger (o) heeft een totaal aantal ‘schil’-elektronen 

Ne(o) en is op een afstand d verwijderd van (z). 

 

● De ontvanger (o) genereert daarnaast zijn eigen gravitatiekracht die eveneens alzijdig 

uitgezonden wordt en evenredig is met het aantal schilelektronen Ne(o). 

 

● Die door (o) uitgezonden eigen gravitatiekracht Fgrav is evenredig met zijn eigen 

gereduceerde en op cos α gecorrigeerde kosmische snelheden van (z, zender) en (o, 

ontvanger). Zie figuur 3. 

 

● Als de straling zich rechtlijnig van de bron af voortbeweegt mogen we verwachten, dat de 

stralingsintensiteit van de gravitatiekracht omgekeerd evenredig met het kwadraat van de 

afstand d van de zender tot de ontvanger. Dat is ‘de omgekeerde kwadratenwet’ zoals gebruikt 

door Newton en Einstein. 

 

Als B de gravitatiestralingskrachtconstante is, kunnen we al het bovenstaande op heelalschaal 

eerst samenvatten tot 
2

e(o)e(z)(o))(

grav
d

NNvBv
F

z
  . cos α [1]. 

-) In de Wet van Newton is nu massa vervangen door aantal ‘schil’-elektronen en de snelheid  

    v van de atomen in het heelal en binnen de heelalbolschil.  

-) Met v is de kosmische snelheid bedoeld met overeenkomende kosmische snelheden van de  

    onderliggende snelheidsvectoren: vu , v1, v 2, v 3, ..., v n,  

-) Cos α geeft de correctie aan die voortvloeit uit de hoek die beide objecten hebben ten  

    opzichte van C. Gezien de omvang van het heelal geldt voor alle zonnestelsels binnen een  

    sterrenstelsel dat cos α = 1,0000. Dat geldt binnen alle sterrenstelsels. Binnen ieder 

    facetgebied met 1 – 3 duizend sterrenstelsels nadert cos α → 1,0000.  

-) Voor facetgebieden op de heelalbolschil onderling geldt cos α < 1,0000. 

 

 

6.2 DE ZENDER, DE STER DIE GRAVITATIESTRALING UITZENDT: 

 

Ne(z) is dus het aantal ‘schil’-elektronen rond atoomkernen op de ster (z), dat verantwoordelijk 

is voor het opwekken van de gravitatiestraling. 

Na(z) geeft een indicatie over het totaal aantal atomen waaruit de zendende ster is opgebouwd. 

 

n(z) is het gemiddelde aantal ‘schil’-elektronen per atoom van (z) dat bijdraagt aan de 

gravitatiekracht straling. Het gaat om het gewogen gemiddelde waarbij rekening gehouden 

wordt met de procentuele aanwezigheid van alle elementen in de beschouwde ster in 

plasmavorm. Die elementen zijn globaal te koppelen aan het spectraal type van de ster.  

 

Zijn rond een ster planeten aanwezig dan bevat het centrum van deze ster ook een grote 

hoeveelheid van allerlei hogere atomen/ elementen van het periodiek systeem. Circa 85 – 95 

% van de hogere atomen van een zonnestelsel bevindt zich in de kern van de ster en circa 5 – 

15% daaromheen in de vorm van planeten, manen en asteroïden.  
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Deze hogere elementen zijn reeds eerder gevormd tijdens de super hete H2-supernova’s en 

gelijktijdige start van alle sterrenstelsels. Die Big Bangs vonden circa 20 – 25 miljard jaar 

geleden plaats en vormen stap / fase 16 in de heelalcyclus. Zie Documenten G6, G7 en 

figuren G8. De bij die Big Bangs uitgestoten materie heeft zich daarna grotendeels (85 – 95 

%) opgehoopt in de kernen van de sterren. 

Om deze kernklompen heeft zich bij verder afkoeling het uiteindelijk meer dan 98 % van het 

condenseerde en vloeibare H2 en helium zich opgehoopt. Dat resulteerde in de vorming van 

miljarden sterren met daaromheen een aantal kleine vaste planeten en grote gasvormige 

planeten. Heelalwijd hebben alle sterrenstelsels en zonnestelsels eenzelfde basisstructuur. 

 

Bij de meeste sterren is daardoor een roterende ijzer en mangaan kern te verwachten en 

vanwege die rotatie tevens een sterk magnetisch veld. Zie stappen 16 – 23 heelalcyclus in 

documenten G7 en G8  

 

 

6.3 VRIJE PLASMA-ELEKTRONEN: 

Atomen en waterstof in sterren zijn vanwege de hoge temperatuur in een sterk geïoniseerd 

toestand. In sterren zijn per atoomkern ook vrije elektronen in het sterplasma aanwezig. De 

mate van ionisatie hangt in sterke mate van de temperatuur af en wordt beschreven met de 

Wet van Saha. Zie de ionization equation (Wikimedia). 

In het plasma van sterren kunnen de vrije ‘schil’-elektronen geen puur rechtlijnig beweging 

maken. Dergelijke rechtlijnige ‘schil’-elektronen zouden geen bijdrage meer leveren aan de 

gravitatie straling. 

Bij atomen in een plasma springen de ‘schil’-elektronen van atoom naar atoom en volgen 

daarbij steeds een heel klein stukje van één volledige baan rond de atoomkern. Deze vrije 

‘schil’-elektronen ondervinden in beginsel dezelfde hinder van snelheid in het heelal als de 

gewone niet geïoniseerde ‘schil’- elektronen van atomen. In plasma’s genereren deze niet 

rechtlijnig bewegende, plasma elektronen dus ook gravitatie!  

Op de mate van ionisatie moet gecorrigeerd worden met een factor p(z), waarbij 0 < p(z) < 1. 

De p(z) is het deel van de ‘schil’-elektronen, dat verantwoordelijk is voor de gravitatiestraling. 

Voor koele objecten is p(z) = 1. 

 

Ne(z) = Na(z) × n(z) × p(z)   [2] 

 

Formule [2] geeft het aantal ‘schil’-elektronen weer van de ster (z) die geheel of gedeeltelijk 

om atoomkernen draaien en daarmee een bijdrage leveren aan de gravitatie van de ster (z). 

 

m(z) is de massa van de ster (z) vooral geconcentreerd in de atoomkernen. 

 

M(z) is de gemiddelde (absolute) massa van een atoom. Ook hier gaat het om het gewogen 

gemiddelde waarbij rekening gehouden wordt met de procentuele aanwezigheid van alle 

isotopen van alle elementen in de kern van de beschouwde ster. 

 

Massa m(z) van een ster = gemiddelde massa van een atoom × aantal atomen of:  

m(z) (aantal kg) = M(z) (aantal kg) × Na(z) (natuurlijk getal)  [3] 

Eliminatie van Na(z) uit de formules [2] en [3] geeft zz

z

pn
M

m
N z

e(z)    [4] 
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Voor de ster die de gravitatiestraling ontvangt kunnen we eenzelfde formule geven: 

oo

o

pn
M

m
N o

e(o)    [5] 

 

 

6.4 COMBINEREN: 

De formules [1], [4] en [5] van Franklin Roos kunnen nu gecombineerd worden tot  

Fgrav = 
2

)((z)

(o)(z)

grav
d

mm

M

vnp

M

vnp
B

o

















 x cos α [6]: de algemene gravitatiestraling krachtwet 

op heelalschaal waarin Bgrav de gravitatiestraling krachtconstante van Roos / Uiterwijk 

Winkel is. 

 

Duidelijk herkennen we de vierde wet van Newton met een veel meer complexere 

geïnterpreteerde gravitatieconstante G die in werkelijkheid nu 
(o)(z)

grav 
















M

vnp

M

vnp
B  blijkt te 

zijn en veel complexer van structuur is. 

 

Formule [6] is de algemene vervanging van de Wet van Newton doch nu gebaseerd op aantal 

‘schil’-elektronen en op de kosmische snelheid van objecten / atomen in het heelal: planeten, 

sterren, sterrenstelsels en heelal facetgebieden met daarbinnen bewegende 1 – 3 duizend 

sterrenstelsels. 

 

 

6.5 NOGMAALS DE WAARDE VAN G: 

Sommige waarnemingen hebben astronomen wel eens doen twijfelen aan de constantheid van 

G. Volgens de geschetste opvattingen van de auteur ten aanzien van de afwikkeling van de 

heelalcyclus / Taeutcyclus is die twijfel volkomen terecht, gerechtvaardigd en nu 

onderbouwd. Tijdens de evolutie van het heelal en kernfusie in sterren *) verandert elk van de 

grootheden in 
)((z))((z)

)((z)

oo

o

nnMM

vv
 uiterst traag. Veranderingen in snelheid en gravitatie / kracht-

vectoren zijn pas goed meetbaar over een periode van duizenden jaren. Kwantitatieve 

veranderingen in gravitatie zijn pas goed merkbaar over een periode van circa duizend jaar. 

Over perioden van miljoenen / miljarden jaren is echter sprake van grote kwalitatieve en 

kwantitatieve veranderingen. Die kunnen natuurlijk wel modelmatig worden berekend. 

 

*) Kernfusie in sterren gaat gepaard met afname van het aantal ‘schil’-elektronen en daarmee 

verlies aan zowel gravitatie als gravitatie-energie! Planeten om sterren komen daardoor in een 

steeds wijdere baan rond de ster te lopen. Het verlies aan gravitatie gaat ook gepaard met 

verlies aan gravitatie-energie ten opzichte van het centrum C en de verschillende 

rotatiepunten.  

 

 

6.6 VERRADELIJKE INTERPRETATIE VAN DE RELATIE MASSA ↔ 

GRAVITATIE: 

Op het eerste gezicht lijkt de gravitatiekracht in belangrijke mate bepaald te worden door de 

massa’s van de betrokken sterren / objecten. Newton en Einstein waren overtuigd dat de 

massa’s de essentiële grootheden vormden voor gravitatie. Wie de bovenstaande gravitatie 

formule [6] beter bestudeert, begrijpt dat het in feite alleen maar gaat om de aantallen ‘schil’-
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elektronen van atomen in combinatie met snelheid van het object / atoom in het heelal / 

binnen de heelalbolschil. Dit vormt de ‘bron’ van de gravitatiestraling!  

Dat aantal ‘schil’-elektronen is indirect af te leiden uit de samenstelling van de massa van een 

planeet, ster of sterrenstelsel in termen van atomen van het periodiek systeem en via de mate 

van ionisatiegraad van die atomen. Het aantal ‘schil’-elektronen in een ster is indirect 

afhankelijk van de massa van die planeet, ster of sterrenstelsel en de temperatuur. 

 

-) Mathematisch modelleren heelal en zijn cyclus noodzakelijk: 

Handicap vormt dat deze snelheden ten opzichte van C en rotatiesnelheden binnen een 

facetgebied thans niet zomaar te bepalen zijn. We weten de exacte afstand tot C niet precies  

noch weten we de exacte omvang, bewegingen en snelheden kennen binnen het heelal 

facetdeel waarvan het Melkwegstelsel deel uitmaakt en waarbinnen de Aarde zich thans 

bevindt en zijn 8 – 11 verschillende bewegingen maakt.  

Daarvoor is het uitwerken van een mathematisch model van het heelal en van de heelalcyclus 

noodzakelijk. Met zo’n model dat berust op 12 parameters is het heelal op ieder willekeurig 

moment steeds tot op detail zowel te kwalificeren als te kwantificeren. 

 

 

6.7 BINNEN ONS ZONNESTELSEL EN MELKWEGSTELSEL: 

Binnen ons Zonnestelsel en het Melkwegstelsel is cos α evenwel gelijk te stellen aan 

1,0000000. Binnen het Melkwegstelsel zijn alle kosmische rotatiesnelheden niet exact gelijk 

doch wel nagenoeg of vergaand gelijk. Dat geldt ook voor de planeten binnen een 

zonnestelsel. Daardoor hebben alle planeten dezelfde en gelijke componenten van de 

kosmische snelheden. De snelheid van de planeten zelf zijn niet onderling gelijk en variëren 

enigszins in hun elliptische baan  

(tweede wet van Kepler). Dit geeft een heel kleine fluctuatie in 
)((z))((z)

)((z)

oo

o

nnMM

vv
 

De grote gasvormige planeten bestaan meer uit lichtere atomen en daar bevinden zich relatief 

meer elektronen in de elektronenschillen dan bij de kleine vaste en meer massieve planeten 

die verhoudingsgewijs meer bestaan uit zwaardere elementen van het periodiek systeem met 

relatief minder ‘schil’-elektronen t.o.v. ‘kern’-elektronen. Die gasvormige planeten genereren 

daardoor verhoudingsgewijs relatief meer gravitatie dan de Aarde met zijn ver gefuseerde 

ijzermangaan kern.  

 

-) Gravitatie-metingen op aarde: 

Bij gravitatie metingen op Aarde zien we ook verschillen die te koppelen zijn aan verschil in 

het totaal aantal ‘schil’-elektronen dat lokaal bijdraagt aan de gemeten gravitatie. Op plaatsen 

met veel zwaardere elementen in de bodem worden naar verhouding echter meer ‘schil’-

elektronen aangetroffen en wordt daardoor, als ware het een contradictie, ook meer gravitatie 

waargenomen. 

 

-) Rotatie snelheid aarde levert eigen bijdrage aan de gravitatie: 

 Op de equator ondergaan atomen een rotatiesnelheid van circa 5 km/s ten opzichte van 

atomen op beide polen. Dat resulteert ook in een meetbaar effect en resulteert op Aarde tot 

verschillende waarden van M. Beide effecten zijn samen echter zo klein, dat het normaliter 

lijkt alsof de G van Newton een constante is.  

 

-) Grensgeval: 

Voor ons zonnestelsel en Melkwegstelsel is de vierde wet van Newton op te vatten als een 

grensgeval van de algemene gravitatietheorie van Uiterwijk Winkel / Roos. Nauwkeurige 
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analyse moet echter variaties in G kunnen aantonen. De basis gegevens zijn al aanwezig. Dat 

wordt in hoofdstuk 7 van document E3 nader omschreven! 

 

-) Effecten kernfusie sterren: 

Bij kernfusie in sterren worden ‘schil’-elektronen van waterstof gebonden aan het proton / de 

protonen in de atoomkern en getransformeerd tot ‘kern’-elektron dat geen gravitatie meer 

genereert. Kernfusie in sterren gaat dus gepaard met een netto verlies aan gravitatie van een 

ster en verlies van de daaraan gekoppelde gravitatie-energie! 

Door dat verlies aan gravitatie worden alle sterren lichter in gewicht met ogenschijnlijk 

minder massa / materie. Daardoor lijkt, heel bedrieglijk, alsof bij die kernfusie massa is 

omgezet in energie. Dat is namelijk niet het geval.  

 

In document F1a 2014 is de oorsprong van elementaire massa, lading en spin afgeleid.  

Elementaire massa lading en spin van Higgs deeltjes zijn het gevolg van kinetische energie en 

de daardoor optredende rotaties van Higgs deeltjes om hun drie rotatieassen.  

Massa is dus niet equivalent aan energie! Dit equivalentie beginsel vormt één van de meest 

basale fouten in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. Zie document G5. 
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*7) DISCUSSIE: 

 

7.1 KOPPELING VAN GRAVITATIE AAN MASSA IS PRINCIPIEEL ONJUIST: 

● De interpretatie van de Gravitatiewet door Newton op basis van massa en afstand is 

principieel onjuist. Gravitatie is het gevolg snelheid van atomen in het heelal en wordt 

uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen.  

Het aantal ‘schil’-elektronen is globaal evenredig te stellen met de hoeveelheid massa! Op 

aarde zijn de effecten van gravitatie wel zichtbaar maar is gravitatie niet rechtstreeks te meten. 

 

● Het is verwonderlijk dat de gravitatiekracht volgens Newton en de koppeling van gravitatie 

aan massa zich sinds 1687 praktisch onveranderd heeft weten te handhaven in het huidige 

fundament van de Wetenschap. Einstein baseerde zich bij het afleiden van de 

Relativiteitstheorie mede op de gravitatiewet van Newton. 

 

● Het heelal heeft van zichzelf de vorm van een dunne heelalbolschil waar van nature zowel 

de ruimte als de tijd gekromd zijn. Helaas heeft Einstein nagelaten deze kromming van tijd en 

ruimte in zijn gravitatie formule op te nemen. 

 

● Voor de aantrekking tussen twee spiraalnevels dient hoek correctie (cos α) te worden 

toegevoegd. Zie figuur 3. Met deze factor cos α toegevoegd is veel meer (5 – 7 x zoveel) 

gravitatie aanwezig in het heelal dan anno 2018 wordt berekend. Met cos α toegevoegd bevat 

het heelal ook 5 – 7 x meer massa, materie en kinetische energie dan thans wordt berekend!  

 

● Op de schaal van een zonnestelsel/ sterrenstelsel gaat de oorspronkelijke gravitatiewet van 

Newton en die van Einstein toevallig op. Binnen één sterrenstelsel is: 

 a) cos α = 1,0000 . 

 b) sprake is van dezelfde set van kosmische snelheden ten opzichte van de oorsprong C van  

     het heelal en het centrum R1 van het Melkwegstelsel. 

 

● Het achterwege laten van deze hoekcorrecties voor de bolschilvorm van het heelal resulteert 

bij het opstellen van balansen in een enorm tekort aan gravitatie en bijbehorende massa en 

energie. Dit resulteert in ‘donkere’ materie en “donkere’ energie.  

 

● Het verklaren van de gravitatiekracht van planeten, sterren en sterrenstelsels zit helaas veel 

complexer in elkaar dan ooit voor mogelijk is gehouden. Dit resulteert in volkomen andere 

visies ten aanzien van verschillende fenomenen in het heelal en de wijze waarop en hoe het 

huidige heelal tot stand is gekomen. 

 

● Acceptatie van de verklaring van Uiterwijk Winkel voor gravitatie en de andere krachten 

van het atoom zal in de Wetenschap moeten leiden tot een heroverweging van 

uitgangspunten. 

 

 

7.2 HEELAL IS ZONDER ‘DONKERE MATERIE’ EN ‘DONKERE ENERGIE’: 

 

● De in dit document afgeleide oorsprong van gravitatie en toevoegen van cos α noopt tot 

volledige herziening van de vorm van het heelal als een perfect ronde heelalbolschil bezet met 

4 – 20 miljoen facet gebieden en met 4 – 20 miljard sterrenstelsels.  
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Dat resulteert in een ingrijpende herziening van alle balansen voor het heelal / heelalbolschil 

voor: massa, materie, gravitatie, kinetische energie en de introductie van een grote 

hoeveelheid gravitatie energie (= donkere energie).  

Via gravitatie formule [6] en daar toegevoegde factor cos α (figuur 3) is 5 – 7 x zoveel 

gravitatie en dus ook 5 – 7 x zoveel materie en massa aanwezig in het heelal. Genoeg om het 

totale massa tekort terug te vinden.  

 

● Sterrenstelsels roteren van nature veel sneller dan gedacht op basis van de Big Bang theorie. 

Het waterstofatoom en daarmee gravitatie deden hun intrede reeds 30 – 35 miljard jaar 

geleden. Toen startte ook het proces van afremming van de uitdijingsnelheid en startte met de 

omzetting van uitdijing-snelheid / energie in rotatiesnelheid / energie. Die rotatie van 

sterrenstelsels is dus veel eerder begonnen dan 13,8 miljard jaar van de Big Bang theorie. Dat 

‘te snel’ roteren is de natuurlijke hoeksnelheid van sterrenstelsels en geldt voor alle 

sterrenstelsels. 

Door gravitatie en de bolschilvorm is in het heelal een grote hoeveelheid gravitatie-energie 

aanwezig die thans niet in de berekeningen wordt meegenomen. Zie figuur 2.  

 

● Via (cos α) zal voldoende gravitatie worden gevonden die een afdoende verklaring geeft 

voor zowel alle zogenoemde ‘donkere materie’ als voor alle ‘donkere’ energie’ (= gravitatie-

energie). Deze begrippen zijn dan kwantitatief in te vullen. Alle materie, massa en energie 

balansen zijn volledig kloppend te krijgen.  

 

● De huidige begrippen ‘donkere’ materie en ‘donkere’ energie zullen binnen enkele jaren 

volledig verdwijnen. Voor de auteur bestaat op dit moment geen enkele reden of noodzaak om 

materie te verzinnen die niet reageert op lading, magnetisme en gravitatie.  

 

 

7.3 VERPLAATST STRALING ZOALS LICHT EN GRAVITATIE ZICH IN ÉÉN 

ABSOLUUT RECHTE LIJN? 

● Vanuit het heelal worden allerlei vormen van elektromagnetische straling opgevangen die 

vele miljoenen tot miljarden jaren onderweg zijn geweest richting Aarde. Het oudste licht dat 

we te zien krijgen is circa. 13,8 miljard oud! Dan zien we reeds volledige sterrenstelsels! Het 

heelal moet dus ouder zijn! Hoe zag dat oudere heelal eruit, waar is dat nog oudere licht 

gebleven? Wat is er met al die straling gebeurd? 

 

● Binnen de theorie van de energie-neutrale heelalcyclus moeten alle vormen van 

elektromagnetische en (deeltjes)straling weer 100% terug gevormd worden tot protonen, 

elektronen en tot waterstof. Dat opbouwproces is uitgewerkt in documenten F1b (majorana’s 

met o.a. neutrino’s en fotonen). In F1c is de opbouw van protonen en elektronen vanuit 

fotonen uitgewerkt. In F1d is uitgewerkt de constructie van waterstof en via kernfusie van 

waterstof de elementen van het periodiek systeem. 

 

● Daarmee heeft de auteur plausibel gemaakt dat in het heelal alle fotonen van licht en 

infrarood fotonen binnen 13,8 miljard jaar weer zijn terug gevormd tot protonen, elektronen 

en tot waterstof. Alle informatie ouder dan 13,8 miljard jaar is weer materie geworden. Alle 

oudere straling / informatie is volledig verdwenen!  
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● Verlaten neutrino’s en fotonen het heelal / de heelalbolschijf? Neen!  

De banen van alle typen neutrino’s en fotonen worden miniem afgebogen door  

a) de elektrische en magnetische velden en  

b) geringe concentraties aan waterstof en helium binnen de heelalbolschil.  

(Fotonen genereren zelf geen gravitatie. De baan van het foton kan dus niet worden afgebogen 

door gravitatie of door massa; wel via passage door een gas / mengsel van gassen!) 

 

Die velden en uiterst lage concentraties aan waterstof en helium zorgen voor de minieme 

afbuiging van licht en infrarood in de heelalbolschil. Die afbuiging is zodanig groot is dat alle 

vormen van straling 100% binnen de heelalbolschil blijven voortbewegen. Het heelal vormt 

een volkomen gesloten systeem.  

 

● Deze afbuiging wordt thans geschat op gemiddeld één graad per 10 – 40 duizend jaar. Dat 

is extreem weinig. Die afbuiging zorgt voor verwrongen totaalbeelden van het waarneembare 

heelal. Dat heelal lijkt alzijdig uniform lijkt te zijn opgebouwd met de aarde of ieder ander 

willekeurig punt als centrum. Gezichtsbedrog! Die afwijkingen in de baan van fotonen zorgen 

er voor dat het waargenomen objecten die deze straling uitzonden in wekelijkheid zich op een 

geheel andere plaatsen bevinden dan de locatie op Aarde waargenomen. Het diepe heelal 

resulteert volledig in virtuele beelden. 

 

● Hoe valt onomstotelijk te bewijzen dat fotonen ook over een periode van miljoenen / 

miljarden jaren absoluut rechtlijnig blijven voortbewegen. Is dat het geval dan zou het gros 

van de neutrino’s en fotonen het heelal / de heelalbolschil blijvend verlaten. Het heelal zou 

dan langzaam maar zeker ‘leeglopen’. De heelalcyclus is dan niet eindeloos te herhalen. 

 

● In het geval neutrino’s, fotonen van licht en infrarood wel worden afgebogen kunnen deze 

voor 100% binnen de heelalschil blijven voortbewegen. Alleen dan geval kan het heelal / de 

heelalbolschil een volledig gesloten systeem zijn voor massa, materie en kinetische energie.  

 

 

7.4 CORRECTIES OP IONISATIE EN REEDS GEFUSEERD MATERIAAL: 

● Bij hoge temperatuur en grote kosmische snelheden raakt het atoom zo sterk vervormd, dat 

het ioniseert. Door het verlies aan ‘schil’-elektronen of verliest het ook voor een deel de 

mogelijkheid om gravitatie op te wekken of op te vangen. Formule [6] moet dan kwantitatief 

aangepast worden met een factor p voor de gemiddelde ionisatie graad van de atomen. 

 

● Bij alle sterren met omringende planeten bevat de kern van de ster een grote hoeveelheid 

(deels geïoniseerd) supernova gruis in de vorm van hogere elementen waaronder ijzer / 

mangaan. Sterren zoals de zon bevatten een veelvoud aan super nova gruis dan de overige 

planeten van het zonnestelsel bij elkaar. Bij de meeste sterren is standaard een snoer van 1 – 

10 planeten te verwachten. 
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*8) CONCLUSIES: 

 

1) De Wetten van Newton en Einstein berusten op massa (m). Dat is principieel onjuist.  

 

2) Massa dient te worden vervangen door het aantal ‘schil’-elektronen van atomen en door de 

kosmische snelheid/ snelheden van beide objecten ten opzichte van a) de oorsprong C van het 

heelal, b) de R1 van het lokale sterrenstelsel, c) de R1’s van naburige sterrenstelsels in het 

facetdeel van de heelalbolschil en d) ster, planeten en manen. 

3) De algemene gravitatieformule: Fgrav = 
2
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Als slechts korte tijd  (< 1 millennium) wordt waargenomen zijn wijzigingen in de 

‘constanten’ 
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vrijwel niet meetbaar en zijn deze factoren als constanten te 

beschouwen. Als de wijzingen in de ontbrekende snelheidscomponenten op nul zijn gesteld, 

valt formule te vereenvoudigen tot de oorspronkelijke 4e Wet van Newton, hoewel het gebruik 

van massa dan beter gedefinieerd en geïnterpreteerd moet worden in termen van het aantal 

‘schil’-elektronen en kosmische snelheden van het atoom / object binnen de heelalbolschil.  

 

4) Hoe korter de meettijd, hoe beter de klassieke gravitatiewet van Newton tevoorschijn 

komt en deze binnen ons zonnestelsel en één sterrenstelsel te gebruiken is. Hoewel principieel 

fout van uitgangspunten voldoet de Wet van Newton wonderwel goed op de schaal van een 

zonnestelsel tot maximaal de schaal van één sterrenstelsel.  

 

5) De huidige Wetten van Newton en de formule van Einstein zijn niet toepasbaar op de 

schaal van het heelal / de heelalbolschil. Dan is sprake van een noodzakelijke correctie met 

een factor cos α als correctie voor: a) de kromming van de ruimte / van de heelalbolschil als  

b) de kromming van tijd / de heelalkloktijd. Zie figuur 3. 

Met de huidige 8 – 11 snelheden van atomen in het heelal wordt gravitatie complex van opzet.  

Op basis van de verklaring van auteur voor zowel gravitatie als voor het tot stand komen van 

het huidig waarneembare heelal zullen astrofysici hun heelalmodellen moeten aanpassen. Die 

correctie cos α wordt steeds groter naarmate de onderlinge afstand (d) tussen sterrenstelsels 

toeneemt en daarmee de hoek α toeneemt. Cos α neemt eerst af tot 0 en daarna verder tot -1 

voor de overzijde van de heelalbolschil.  

 

6) De thans ontbrekende ‘donkere massa’ en bijbehorende ‘donkere energie’ is vrijwel 

volledig toe te schrijven aan ontbreken van deze correctiefactor cos α in de tot 2018 gebruikte 

gravitatieformules.  

De rest van de ‘donkere’ energie is niets anders dan gravitatie-energie ten opzichte van 

centrum C heelal, rotatiecentrum R1 van het lokale sterrenstelsel, de R1’s binnen ieder 

facetdeel en lokale sterren, planeten en manen! Zie figuur 2. 

 

7) Met de verklaring van de auteur voor het verschijnsel gravitatie en het toevoegen van cos α 

is volgens auteur zowel de massabalans als de energiebalans van het heelal is volledig 

kloppend te krijgen. 

 

8) Het heelal en de heelalcyclus kent geen ‘donkere’ massa / materie noch ‘donkere’ energie.  

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel 

Zwijndrecht ; Nederland 
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APPENDIX:  

 

NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN ATOOMMODEL VAN BOHR; 

‘STERKE’EN ‘ZWAKKE ‘KERNKRACHTEN VERDWIJNEN DAN VOLLEDIG:  

 

● Vrij neutronen zijn instabiel en vallen vrij snel uiteen in één proton en één elektron. 

Vanwege deze instabiliteit van neutronen heeft de auteur de vrijheid genomen in het model 

van Bohr alle neutronen in de atoomkern te vervangen door één zelfstandig proton en één 

apart ‘kern’-elektron . Atoomkernen bestaan dan alleen nog uit’kern’ protonen en ‘kern’-

elektronen ieder met slechts twee elementaire krachten: elektrische lading (L) en magnetische 

spin (M) en met massa / materie! 

  

● Het ‘kern’-proton en het ‘kern’-elektron trekken elkaar aan via een sterke elektrische lading 

en stoten elkaar tegelijkertijd ook onderling af via hun gelijke zwakke magnetische spin. In de 

atoomkern gaan het proton en het elektron een elektrische binding aan die samengaat met een 

onderlinge afstoting via gelijke magnetische spin. Binnen dit type binding van aantrekking en 

afstoting kunnen het ‘kern’-proton en het ‘kern’- elektron elkaar niet fysiek raken! Dat zou 

immers resulteren in vernietiging van beide deeltjes.  

 

● De ‘sterke’ kernkracht wordt nu een sterke elektrische ladingbinding. De ‘zwakke’ 

kernkracht een zwakke magnetische wederzijdse afstoting. Beide eerder vage begrippen zijn 

nu concreet ingevuld. Die vage begrippen zijn overbodig geworden en kunnen verdwijnen.  

Onderscheid wordt gemaakt tussen ‘kern’-elektronen en ‘schil’-elektronen. In dit model blijft 

de opbouw van de elektronenschillen gelijk. 

 

● Binnen deze sterke elektrische ladingbinding gekoppeld aan magnetische afstoting kunnen 

beide bouwstenen van het atoom: a) vrij en onafhankelijk van elkaar om hun drie assen 

roteren, en b) onderling volkomen wrijvingsloos blijven roteren.  

 

● In de atoomkern zijn nu alle ‘kern’-elektronen altijd gebonden aan minimaal twee protonen. 

Bij de He kern zijn de ‘kern’-elektronen zelfs gebonden aan drie omringde protonen! Bij 

kernfusie blijft die He configuratie steeds aanwezig in het centrum van alle hogere 

atoomkernen. Zie figuur 20 F1d. 

 

● In de atoomkern is dat ’kern’-elektron nimmer gebonden aan slechts één proton. Dat zou 

immers resulteren in een ‘kern’-neutron! Die dubbele binding van ‘kern’-elektronen met twee 

protonen sluit neutronen uit in de atoomkern als zelfstandige deeltjes materie! 

 

● Bij verval van de atoomkern ontstaan wel neutronen door het gelijktijdige afsplitsing van 

één ‘kern’-proton samen met één ‘kern’-elektron. Het neutron wordt pas aan de buitenkant 

van de atoomkern gevormd. Heel bedrieglijk lijkt daardoor alsof de atoomkern neutronen 

bevat! Het neutron bestaat alleen als vrij deeltje dat instabiel en ß-actief is. 

 

 

-) VEREENVOUDIGING VAN HET STANDAARD MODEL VAN KRACHTEN: 

● Deze voorstelling maakt het ‘gluon’ als drager-deeltje van de sterke kernkracht volstrekt 

overbodig. De ‘sterke kernkracht’ in de atoomkern is niets anders dan de ‘sterke’ elementaire 

ladingbinding tussen het proton en het ‘kern’-elektron. De ‘zwakke kernkracht’ in de 
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atoomkern is dan de ‘zwakke’ magnetische afstoting tussen datzelfde proton en ‘kern’-

elektron. Door deze combinatie worden ‘kern’-protonen en ‘kern’-elektronen stijf aan elkaar 

gebonden zonder dat deze deeltjes elkaar fysiek raken zodat annihilatie niet mogelijk is! 

 

● Het laten vervallen van het gluon, de ‘sterke kernkracht’ en de ‘zwakke’ kernkracht 

vereenvoudigt het Standaard Model met vier krachten en reduceert dit model tot slechts twee 

elementaire krachten: elektrisch lading en magnetische spin! 

 

● Zie document F1a 2014 waar de auteur het huidige Standaard Model met drie 

energieniveaus en 17 deeltjes reduceert tot een model met slechts één energieniveau en met 

slechts 4 higgs deeltjes (twee super symmetrische higgs van het proton en twee eveneens 

super symmetrische higgs van het elektron) ieder met slechts twee elementaire krachten: 

elektrische lading, magnetische spin en met massa. 

 

 

-) HET VEREENVOUDIGD ATOOM EN ZIJN KRACHTEN: 

● Auteur heeft verder systematisch alle 12 fundamentele krachten op het atoom afgeleid en 

daarmee deze krachten in de natuur herleid en daarmee deze krachten naar hun oorsprong 

geüniformeerd! Zie document F1d. Daarmee is de oorsprong en het wezen van het fenomeen 

gravitatie en van de overige krachten op het atoom afgeleid.  

 

● Gravitatie zit als kracht niet in de atoomkern maar wordt uitsluitend gegenereerd door de 

‘schil’-elektronen in schillen rond de atoomkern net als vrijwel alle andere fysische en 

chemische krachten. Gravitatie en andere krachten ontstaan alleen als het bewuste object / 

atoom onderhevig is aan snelheid in het heelal ten opzichte van de oorsprong C van de 

heelalbolschil en de andere circa 7 – 10 rotatiepunten daarbinnen. 

 

● De visie van de auteur beschrijft de oorsprong en plaats van de gravitatiekracht op het 

atoom, waardoor de werkelijkheid zich beter laat beschrijven, zowel verbaal als 

mathematisch. 

 

● Dit document vormt slechts een fractie van dat grote geheel aan theorieën van de auteur die 

onderling geheel consistent zijn en daardoor samen één geheel vormen vanaf Higgs niveau 

(F1a 2014) tot op het niveau van het heelal en zijn cyclus (G6, G7 en G8). 

 

 

-) LADING EN MAGNETISCHE SPIN ZIJN DE ENIGE ECHT ELEMENTAIRE 

KRACHTEN: 

● De elementaire lading en elementaire magnetische spin van het proton (2 stuks) en die van 

het elektron (2 stuks) zijn gelijk van oorsprong. Beide zijn afkomstig van het niveau van de 

meest elementaire higgs / strings / snaren. Die twee elementaire krachten worden via 

neutrino’s, fotonen en quarks doorgegeven naar het niveau van het proton / elektron; de 

basisbouwstenen van het atoom, het zwart gat atoom en van het anti proton/ anti elektron. Die 

vormen de enige bouwstenen van anti waterstof. 

Dat opbouw proces vanaf allerkleinste higgs niveau tot aan het proton / elektron staat 

beschreven in de documenten F1a 2014, F1b en F1c + figuren.  www.uiterwijkwinkel.eu  

 

● De opbouw van de elementen van het periodiek systeem vindt uitsluitend plaats via 

kernfusie vanaf waterstof en staat beschreven in document F1d + figuren. 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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● Met uitzondering van de elementaire lading en magnetische spin van het elektron (2 stuks) 

en proton (2 stuks) zijn alle overige 10 fundamentele fysische en chemische krachten op het 

atoom snelheid en temperatuur gerelateerde krachten. 

 

● Het betreft de fysische en chemische krachten van het elektron (1) / elektronenpaar (2) 

behorend tot: 

a) de ‘basissnelheid krachten’ alleen gravitatie en  

b) de ‘basis kinetische energie krachten’ (o.a covalente radicaalkracht, de covalente    

    ladingkracht, de van der Waals / Londonkracht (de gaskracht) en de ladingkracht). 

 c) De temperatuur gerelateerde krachten zijn verbonden met: 

-) het lichtfoton via voornamelijk verspringen van ‘schil’-elektronen van baan en  

-) het infrarood en licht foton voornamelijk via het trillen van de atoomkern. 

 

 



Figuur 1a: Oorsprong gravitatie
- Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd de snelheid van een atoom in het heelal ten opzichte van het 

vaste centrum C van het heelal. Binnen het atoom wordt gravitatie uitsluitend gegenereerd vanuit de 
‘schilelektronen’. Gravitatie komt niet vanuit de atoomkern. Gravitatie zit op geen enkele manier gekop-
peld aan massa zoals Newton en Einstein veronderstelden.

- Via gravitatie geven ‘schilelektronen’ uiting aan hun protest tegen snelheid van het atoom in het heelal 
en de daardoor ontstane afwijkingen in de banen van de ‘schilelektronen’! Gravitatie beoogt primair om 
de snelheid van het atoom in het heelal te verminderen. Kinetische energie belemmert dat streven naar 
vermindering van snelheid.

- Iedere component van de snelheid van het atoom veroorzaakt een eigen specifieke afwijking in de ideale 
baan van het ‘schilelektron’. Hoe groter de snelheid hoe lineair groter de afwijking en de gegenereerde 
hoeveelheid gravitatie.

- Aan snelheid is tevens een hoeveelheid kinetische energie verbonden die aan het ‘schilelektron’ en aan 
de atoomkern wordt toegevoegd. Die kinetische energie houdt de ‘schilelektronen’ indirect uit de door 
hen nagestreefde ideale baan. 

- Om die ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel als mogelijk om te zetten in bindingwarmte genereren 
deze ‘schilelektronen’ apart twee fysische krachten en twee chemische krachten waarmee deze ‘schile-
lektronen’ bindingen kunnen vormen waarbij (binding)warmte vrijkomt.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Atoomkern = proton

‘Schilelektron’

1) Het waterstofatoom bij absolute stilstand in het heelal t.o.v. het centrum C.

2) Alle ‘schilelektronen’ doorlopen dan uiterst dunne perfect ronde banen rond de atoomkern. Die ‘schilelektronen’ wek-
ken dan geen enkele fysische of chemische kracht op; ook geen gravitatie.

3) Bij absolute stilstand zijn alle isotopen van het periodiek systeem fysische en chemisch absoluut inert!

Toelichting figuur 1a:

Stilstaand waterstof atoom 
resulteert in een perfect ronde 
baan van het “schilelektron”.
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Figuur 1b: Gravitatie
Waarschijnlijkheid positie ‘schilelektron”

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Bij één beweging in het heelal

Bij twee bewegingen in het heelal

Bij drie bewegingen in het heelal

1) Ieder component van de snelheid van het atoom in het heelal wordt ook toegevoegd aan de perfecte baan in figuur 1a 
met als gevolg dat het ‘schilelektron’ geen perfecte baan meer kan doorlopen.

2) Ieder component van de snelheid voegt zijn eigen afwijking toe.
3) Baan van het ‘schilelektron’ wordt daardoor bandvormig. 

Toelichting figuur 1b:
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Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Figuur 1c: Gravitatie
Waarschijnlijkheid positie ‘schilelektron”

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Waterstof atoom

Bij negen tot elf bewegingen in het heelal

1) Ieder component van de snelheid van het atoom in het heelal wordt ook toegevoegd aan de perfecte baan in figuur 1a 
met als gevolg dat het ‘schilelektron’ geen perfecte baan meer kan doorlopen.

2) Ieder component van de snelheid voegt zijn eigen afwijking toe. Bij de 9 – 11 snelheden van de aarde in het heelal is 
dus sprake van 9 – 11 aparte ‘toegevoegde’ afwijkingen.

3)
Baan van het ‘schilelektron’ wordt daardoor bandvormig. Heisenberg nam dat als eerste waar. Met de toename van 
de snelheid wordt de elektronschil steeds breder, dikker en waziger en de positie van het ‘schilelektron’ binnen deze 
elektronenschil steeds onduidelijker.

4) Het ‘schilelektron’ wekt gravitatie en andere fysische en chemische bindingvormende krachten op om de gewenste 
positie als in figuur 1a steeds zoveel als mogelijk te benaderen!

Toelichting figuur 1c:
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Toelichting figuur 1a, 1b en 1c:

5

1)

Newton en Einstein hebben gravitatie ten onrechte direct gekoppeld aan massa. 
Ondanks intensief onderzoek en speurwerk hebben wetenschappers zo’n directe koppe-
ling tussen gravitatie en massa nimmer kunnen aantonen noch hebben ze zo’n koppe-
ling kunnen verklaren. 

2)

Gravitatie wordt echter niet vanuit massa gegenereerd doch vanuit de ‘schilelektronen’ 
van atomen opgewekt en alleen als het atoom onderhevig is aan één of meer bewegin-
gen in het heelal t.o.v. het centrum C. Gravitatie en massa hebben geen enkele directe 
relatie met elkaar!

3)
Door die onterechte koppeling van gravitatie aan massa zit vanuit het verleden een 
enorm misverstand vast genesteld in het huidige fundament van de exacte wetenschap-
pen.

4)

De aarde ondergaat 9 – 11 verschillende snelheden in het heelal. Dat resulteert in 9 - 11 
verschillende afwijkingen en in 9 – 11 aparte vormen van ‘toegevoegde’ kinetische ener-
gie. ‘Schilelektronen’ bereiken daardoor nimmer de door hen nagestreefde ideale baan 
zonder afwijkingen en zonder ‘toegevoegde’ kinetische energie.

5)

Alle ‘schilelektronen’ van atomen streven echter wel continu naar het bereiken van deze 
ideale, perfect ronde, baan rond de atoomkern. Als direct protest tegen die afwijkingen 
genereert het ‘schilelektron’ gravitatie.
Deze gegenereerde hoeveelheid gravitatie neemt lineair toe/af met de snelheid van het 
atoom in het heelal.

6)
De door deze ‘schilelektronen’ uitgezonden gravitatie is opgebouwd uit 9 – 11 aparte 
vectoren; iedere snelheid genereert zijn eigen gravitatie(kracht)vector. Alle gelijksoortige 
vectoren trekken elkaar aan.

7)

De overige door de ‘schilelektronen’ gegenereerde fysische en chemische krachten zijn 
bedoeld om daarmee bindingen te vormen en daarmee indirect de door snelheid in het 
heelal ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie zoveel als mogelijk om te zetten in 
(binding)warmte. Via deze bindingen wordt indirect een energetisch zo ideaal mogelijke 
baan verkregen. Alle fysische en chemische krachten zijn net als gravitatie opgebouwd 
uit dezelfde 9 – 11 aparte gelijksoortige krachtvectoren.

8)
Anders dan gravitatie nemen de andere fysische en chemische krachten lineair toe/af 
met de kinetische energie (1/2 mv2) en daarmee kwadratisch met de snelheid van het 
atoom!

9)
Alleen gelijke krachtvectoren van dezelfde kracht kunnen onderling een binding vormen. 
Alle fysische en chemische krachten zijn opgebouwd uit dezelfde 9 – 11 aparte gelijk-
soortige bindingvectoren.

10)

Gravitatie zit vast gekoppeld aan het fenomeen gravitatie energie c.q. aan potentiële 
energie. Is de snelheid van het atoom in het heelal nul dan is de hoeveelheid gegener-
eerde gravitatie van de ‘schilelektronen’ eveneens nul en is de gravitatie energie van het 
atoom eveneens nul! 

11) Gravitatie voert de centrale regie in het heelal en tijdens het doorlopen van de heelalcy-
clus.
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Figuur 2: Gravitatie
Heelalbolschil met zijn gravitatie energie (=donkere energie)
-  Uitdijing van de bolvormige heelalbolschil die door gravitatie met de tijd steeds langzamer uitdijt. 
 Die uitdijing komt uiteindelijk over circa 150 - 200 miljard jaar volledig tot stilstand. Daarna gaat het heel-

al door gravitatie weer inkrimpen in de richting centrum C van het heelal/de heelalbolschil.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

=  heelalbolschil met daarbinnen 100% van alle elektromagnetische straling 
en alle deeltjesstraling en natuurlijk ook gravitatiestraling.

=  gravitatiestraling is aanwezig zowel binnen, in, als buiten de heelalbolschil.

=  gravitatie/potentiele energie t.o.v. centrum C van het heelal. In feite is dit de 
thans gezochte ‘donkere’ energie.
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1)
Dit heelal startte met een super koude, bij 0 kelvin, afgewikkelde Little Bang vanuit een supergroot bolvormig zwart 
gat, met daarin door gravitatie alle materie en energie van het heelal bijeengebracht. Die Little Bang is niet waarneem-
baar en vond circa 40 – 45 miljard jaar geleden plaats.

2) Van die 40 – 45 miljard jaar is via infrarood (Planck) slechts circa 18 miljard jaar waarneembaar, via fotonen van licht 
slechts 13,8 miljard jaar en via kosmische deeltjes naar verwachting slechts 5 – 10 miljard jaar.

3) Fotonen en kosmische deeltjes worden in de tussenliggende tijd omgevormd tot protonen en elektronen en vervolgens 
tot waterstof en uiteindelijk via kernfusie tot de hogere elementen van het periodiek systeem.

4) De hele periode met de eerste circa 22 – 27 miljard jaar na de Little Bang is niet waarneembaar te krijgen. Deze 
vroegste periode is via de heelalcyclus wel mathematisch te modelleren en daarna tot in detail te kwantificeren.

5)
Licht beweegt zich steeds door de heelalbolschil heen. We nemen vanaf de aarde een heelal waar dat met de tijd 
overal steeds sneller lijkt uit te dijen terwijl die heelalbolschil door gravitatie in werkelijkheid juist steeds langzamer 
uitdijt! Afbuigen van licht zorgt voor een enorm gezichtsbedrog!

6)

Het heelal heeft de vorm van een perfect ronde heelalbolschil die overal even dik is en die gedurende de heelalcyclus 
overal even snel uitdijt t.o.v. het centrum C van het heelal en t.z.t. overal even snel inkrimpt. Gravitatie op heelalschaal 
is netto steeds gericht op het centrum C van het heelal. Vanwege gravitatie wordt de uitdijingsnelheid met de tijd 
steeds verder afgeremd tot nul over circa 150 – 250 miljard jaar. Daarna krimpt het heelal weer gelijkmatig en met 
constante snelheid in. Figuur 2 toont een willekeurige dwarsdoorsnede van deze ballonvormige heelalbolschil.

7)

Pas circa 5 – 10 miljard jaar na deze koude Little Bang en start van het huidige heelal vormen de vrijgemaakte pro-
tonen en elektronen samen het waterstof atoom. Met het atoom komt gravitatie terug in het heelal en wordt tevens 
overal kosteloos eenzelfde enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan de heelalcyclus toegevoegd. Die 
bijbehorende gravitatie energie vormt de drijvende kracht en motor achter de heelalcyclus. Die gravitatie energie is 
de huidige onbegrepen ‘donkere energie’. Sinds circa 35 – 40 miljard jaar remt gravitatie de uitdijing van het heelal/de 
heelalbolschil steeds verder af.

8)

De bij die afremming vrijkomende gravitatie energie wordt sinds circa 35 miljard jaar volledig omgezet in rotatiesnel-
heid/energie eerst in die van puur waterstofgas, later in rotatie van de inmiddels gevormde miljarden pure waterstof-
bollen die ieder uitmonden in een Big Bang en na die 4 – 20 miljard Big Bangs in de rotatie van de sterrenstelsels. Dat 
proces gaat nog 150 – 250 miljard jaar door. Alle waarneembare sterrenstelsels roteren daardoor veel sneller dan je 
zou mogen verwachten op basis van de huidige Big Bang theorie.

9)

Volgens de auteur was geen sprake van slechts één Big Bang doch van 4 – 20 miljard Big Bangs. Iedere Big Bang 
vormt de start van één sterrenstelsel. Die explosies vonden circa 20 miljard jaar geleden vrijwel gelijktijdig plaats. Dat 
te snel roteren van de huidige sterrenstelsels heeft een heel lange voorgeschiedenis en is het gevolg van gravitatie 
energie. Die te snelle rotatie heeft geen relatie met ‘donkere massa/materie‘ of met ‘donkere energie’. Zie daarvoor 
figuur 3, 4, en 6.

10)

Alle elektromagnetische straling en alle kosmische deeltjesstraling wordt voortdurend afgebogen door de elektrische 
en magnetische velden van sterren en sterrenstelsels. Daardoor blijft deze straling steeds voor 100 % binnen de 
heelalbolschil voortbewegen. Het heelal/de heelalbolschil vormt daardoor een volkomen gesloten systeem voor mas-
sa/materie en energie.

11)
Alleen voor gravitatie straling is dat heelal open maar die ‘staling’ bevat als enige absoluut geen enkele vorm van 
massa, deeltjes, elektrische lading, magnetische spin en heeft ook geen (kinetische) energie. Daardoor is  gravitatie 
straling een uiterst ongrijpbaar fysisch fenomeen.

12)

Alle overige elektromagnetische straling berust op majorana deeltjes. Dat zijn echte deeltjes zoals neutrino’s en foto-
nen die zijn opgebouwd uit Higgs deeltjes die deeltjes bezitten een ruimtelijke structuur; zie document F1b. Binnenin 
die deeltjes is een gelijke hoeveelheid massa/antimassa, positieve en negatieve lading, parallelle en anti parallelle 
magnetische spin en kinetische energie/anti kinetische energie aanwezig. Aan de buitenkant van majorana deeltjes 
zijn die grootheden niet meetbaar maar zijn daar ook niet absoluut nul. Alleen de snelheid en de trilling van deze deelt-
jes als geheel is goed meetbaar. Daardoor lijken deze deeltjes zoals fotonen/neutrino’s ogenschijnlijk pure energie te 
zijn wat niet het geval is! 
Alle vormen van deeltjesstraling berust ook op massa, lading, magnetische spin en kinetische energie. 

13)
Alle vormen van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling worden binnen de heelalbolschil in de loop van 
miljarden jaren omgevormd tot uitsluitend protonen en elektronen die vervolgens samen opgaan in waterstof dat via 
kernfusie in sterren verder wordt omgevormd tot hogere elementen van het periodiek systeem.

Toelichting figuur 2:
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Figuur 3: Gravitatie
Cos α verklaart de zogenoemde ‘donkere massa’/’donkere materie’
- Het heelal is ballonvormig met een vast centrum C en een straal van circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar. 
- Vanwege deze bolvorm van het heelal dient aan alle anno 2014 gebruikte gravitatieformules van Newton, 

Einstein en anderen een factor cosinus α te worden toegevoegd. 
- De kwantitatieve waarde van cosinus α in gravitatieformules varieert tussen +1 en -1 en hangt af van de 

plaats van het object op de heelalbolschil t.o.v. het Melkwegstelsel/de aarde.
- Binnen het Melkwegstelsel cos α = 1,00000; daarbuiten neemt cos α eerst af tot 0 en vervolgens tot maxi-

maal -1.

C = centrum heelal

α
α

α α

Melkwegstelsel + aarde

cos α = -1

cos α = +1

cos α = 0cos α = 0

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Document E3-1 WWW.UITERWIJKWINKEL.EU

C = centrum heelal

α

α

α α

Melkwegstelsel + aarde

=  Heelalbolschil met straal van 2,5 tot 3,5 miljard lichtjaar die uniform bezet is  
met 4 tot 20 miljard sterrenstelsels.
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1) Figuur 3 toont een willekeurige dwarsdoorsnede van deze ballonvormige heelalbolschil met sterrenstelsels. Dit heelal 
heeft een lange voorgeschiedenis die hier in het kort wordt beschreven. 

2)

Aan het eind van het vorige heelal, circa 40 – 45 miljard jaar geleden, kwamen 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten 
vanuit alle richtingen bijeen op het vaste centrum C van het heelal om daar samen op te gaan in één super groot 
Little Bang zwarte gat met een straal van 25 – 50 miljoen km. Dat Little Bang zwarte gat bevatte alle, door gravitatie, 
bijeengebrachte massa/materie en alle kinetische energie van het heelal. In alle zwarte gaten stoten de elektronen-
schillen van de aanwezige zwart gat atomen elkaar wederzijds af.

3)

In alle compacte hemellichamen/zwarte gaten houdt gravitatie die elkaar afstotende zwart gat atomen bijeen. Zwarte 
gaten zijn in feite instabiele hemellichamen. Zolang voldoende gravitatie aanwezig is blijft een zwart gat stabiel en 
blijven zwart gat atomen daarmee ook stabiel en in stand. De voor zwarte gaten minimaal benodigde hoeveelheid 
gravitatie is gedefinieerd als de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag).

4)

Het huidige heelal is circa 40 – 45 miljard jaar geleden gestart met een super koude Little Bang die bij 0 kelvin is af-
gewikkeld. In de eindfase van het voorafgaande heelal werd rond het centrum C van het heelal een enorm Little Bang 
zwarte gat gevormd. Daarbij viel echter ook alle snelheid t.o.v. C weg en daarmee viel ook alle gravitatie weg en alle 
resterende gravitatie energie.

5)
Pas helemaal aan het eind van de vorming van dat Little Bang zwarte gat zakt de totale gravitatie tot onder de mini-
maal vereiste Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). Het Little Bang zwarte gat werd toen overal gelijktijdig volledig 
instabiel omdat onvoldoende gravitatie aanwezig was om de zwart gat atomen nog langer bijeen te houden.

6)

Tijdens de Little Bang valt dat super zwarte gat eerst uiteen in losse zwart gat atomen die van zichzelf ook instabiel 
zijn en via drie verdere tussenstappen uiteenvallen in een equivalent aantal protonen en elektronen; document G6. 
De heelalcyclus start van voren af aan en start rechtstreeks met een equivalent aantal protonen en elektronen. Deze 
super koude Little Bang kent geen omzetting van massa in energie of omgekeerd!

7)

De bij de Little Bang vrijgekomen protonen en elektronen ordenen zich in mono laagjes van protonen en van elek-
tronen die ruimtelijk nog geen atomen kunnen vormen. Die mono laagjes dijen gedurende circa 5 – 10 miljard jaar 
zonder gravitatie uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. De heelalcyclus van Uiterwijk Winkel berust op een 
uitdijing van het heelal zonder inflatie!

8)
In deze eerste periode van 5 – 10 miljard jaar dijt het heelal uit in alleen laagjes protonen en elektronen en met een 
snelheid van 1/3e c– 1/2e c. Zolang het atoom ontbreekt zijn gravitatie en gravitatie energie eveneens absoluut af-
wezig! 

9)
Pas 5 – 10 miljard jaar na deze Little Bang en periode zonder atomen/gravitatie/gravitatie energie wordt het waterst-
ofatoom gevormd. Daarmee komt ook meteen het fenomeen gravitatie en dat van gravitatie energie weer terug in het 
heelal.

10)
Op het moment van vorming van het waterstof atoom/molecuul wordt ook kosteloos een enorme hoeveelheid gravi-
tatie energie aan de heelalcyclus toegevoegd. Deze gravitatie energie wordt volledig benut gedurende de heelalcyclus 
en vormt de drijvende kracht achter iedere cyclus van het heelal.

11)

Die gravitatie energie verklaart de door de exacte wetenschappen gezochte ‘donkere energie’! In die eerste periode 
van 5 – 10 miljard jaar heeft de heelalbolschil reeds het grootste deel (> 80 – 90 %) van zijn maximale uitdijing gereal-
iseerd! Sinds de vorming van het atoom en van gravitatie wordt de uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. C steeds verder 
maar ook steeds langzamer afgeremd. 

12) Gravitatie en gravitatie energie zijn variabel grootheden. Beide zorgen ervoor dat alle massa/materie en energie circa 
2 – 3 biljoen jaar later weer exact gelijktijdig terug komt op C voor de volgende Little Bang.

13)

De bij de afremming vrijkomende gravitatie energie wordt steeds grotendeels omgezet in rotaties eerst van waterst-
ofgas, later van de steeds groter wordende waterstof bollen en nog veel later na de Big Bangs in de rotaties van de 
huidige sterrenstelsels die daardoor vanuit een ver verleden, en logisch verklaarbaar, veel ‘sneller’ roteren dan je op 
basis van de huidige Big Bang theorie zou mogen verwachten. Dat te ‘snel roteren’ vloeit voort uit gravitatie energie. 
Het heeft niets van doen met de huidige begrippen ‘donkere energie’ en ‘donkere massa’.

14)

Het probleem van de ‘donkere massa/materie’ is reeds vergaand op te lossen door een factor cos α aan de huidige 
gravitatieformules toe te voegen! Dat resulteert in veel meer berekende gravitatie en daarmee in veel meer massa/
materie en kinetische energie in het heelal. De heelalcyclus vult beide begrippen concreet in. Via een mathematisch 
model van de heelalcyclus zijn beide begrippen volledig kwantitatief op te lossen. (Een deel van de uitdijingsenergie 
wordt besteed aan gravitatie energie t.o.v. C).

15) Gravitatie heeft de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil thans inmiddels afgeremd van 1/3e - 1/2e van de lichtsnel-
heid c tot circa 400 - 450 km/s.

16)
Gravitatie remt de verdere uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. het centrum C verder af tot uiteindelijk nul. Dat punt 
wordt pas over circa 150 – 250 miljard jaar bereikt! Eerst moet alle waterstof, helium en lithium fuseren en moet het 
gehele sterrenstelsel nog in het centrale zwarte gat zijn opgenomen.

Toelichting figuur 3:
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17)

Daarna gaat de heelalbolschil dan bestaande uit 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten weer inkrimpen richting C en 
wordt alle massa/materie en alle energie van het heelal onder regie van gravitatie weer voor 100% en exact gelijktijdig 
teruggebracht naar C en daar verzameld in het volgende Little Bang zwarte gat voor de volgende Little Bang waarmee 
de nieuwe cyclus van het heelal van start gaat!

18)
Alle elektromagnetische straling wordt in heel geringe mate afgebogen (één graad per 10 - 40 duizend lichtjaar) maar 
blijft daardoor toch 100 % binnen de heelalbolschil voortbewegen en kan niet buiten die heelalbolschil geraken. We 
nemen het heelal ook steeds waar via die heelalbolschil; zie figuur 4a.

19)

Die afbuiging zorgt voor een heelal dat een 100 % gesloten systeem is voor massa/materie en energie.
Door deze afbuiging van licht en ander straling kijken we steeds door de heelalbolschil heen en lijkt dat heelal ogen-
schijnlijk steeds sneller uit te dijen; zie figuur 5. Het heelal dijde vroeger inderdaad steeds sneller uit dan thans het 
geval is. Dat nemen we ook waar via de roodverschuiving. Door die afbuiging van licht zien we een heelal met de 
aarde als het ware steeds in het centrum van het heelal. Dat beeld is prachtig maar die ogenschijnlijk steeds snellere 
uitdijing van het heelal berust helaas op gezichtsbedrog! 

20)

De heelalbolschil dijt vanwege gravitatie juist steeds langzamer uit maar als we via de heelalbolschil terug kijken in 
de tijd lijkt heel bedrieglijk alsof het heelal steeds sneller uitdijt! De heelalbolschil dijde 13,8 miljard jaar geleden circa 
73,8 km/s sneller uit dan thans het geval is en die nog wordt geschat op 400 – 450 km/s. Die thans niet onderkende 
afbuiging van licht en andere straling zorgt voor tal van verkeerde en onjuiste interpretaties van waarnemingen.

21)

De heelalbolschil is homogeen bezet met tussen 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Door die afbuigingen van licht ontstaan 
ook allerlei dubbeltellingen doordat het licht van sterrenstelsels de aarde via verschillende banen en met onderlinge 
tijdverschillen van soms jaren bereikt. De auteur houdt rekening met een factor van circa 20 x aan dubbeltellingen; zo 
niet nog meer. Daardoor nemen we veel meer sterrenstelsels waar (circa 100 – 150 miljard stuks) dan er in werkelijk-
heid aanwezig zijn op de heelalbolschil. De auteur schat het werkelijke aantal thans op ergens tussen 4 – 20 miljard 
sterrenstelsels. Op dat punt moet de modellering heelalcyclus uitkomst brengen.

22)

De heelalbolschil heeft vanuit het centrum C van het heelal bezien thans een gelijke straal van slechts 2,5 – 3,5 
miljard lichtjaar en een omtrek van circa 15 – 25 miljard lichtjaar. Na een mathematische modellering van het heelal en 
de heelalcyclus zijn de twaalf basisparameters van het heelal (document G 3 www.uiterwijkwinkel.eu ) voor ieder van 
de 29 stappen in de heelalcyclus vrij precies te kwantificeren!

23)

Alle vormen van straling berusten op massa, lading, spin en kinetische energie en tonen daardoor een golfkaraker. 
Dat geldt niet voor gravitatie ‘straling’. Van alle denkbare vormen van straling berust uitsluitend gravitatie straling 
op een 100 % afwezigheid van massa, elektrische lading, magnetische spin, kinetische energie en enige vorm van 
golfbeweging. Consequenties: a) gravitatie ‘straling’ kan niet worden afgebogen en verplaatst zich dus steeds puur 
rechtlijnig dwars door het binnen heelal en beweegt zich uiteindelijk voor 100 % naar buiten het heelal, b) gravitatie 
verplaatst het zich met snelheden >> lichtsnelheid c. Vermoedelijk verplaatst gravitatie zich zelfs met een oneindig 
grote snelheid door het heelal, c) gravitatie straling is fysisch niet aantoonbaar; het is er!

24) Door de enorme snelheid verlaat alle gravitatiestraling het heelal direct! In het verleden heeft gravitatie alle eventuele 
neven heelallen samengevoegd tot uiteindelijk één heelal!

25)

Alle andere vormen van deeltjes- en elektromagnetische straling berusten op deeltjes met massa, lading en spin 
en hebben een golf karakter. Die vormen van straling zijn allemaal onverkort gehouden aan de lichtsnelheid c. Alle 
overige vormen van straling worden afgebogen door elektrische en magnetische velden in de heelalbolschil. Door die 
afbuiging van alle andere deeltjes- en elektromagnetische straling vormt de huidige heelalbolschil een 100 % gesloten 
systeem voor massa/materie, lading, magnetische spin en energie!

26)

Gravitatie ontstaat door snelheid van atomen in het heelal en wordt alleen gegenereerd vanuit de ‘schil elektronen’ bij 
zowel alle gewone atomen/isotopen als bij alle zwart gat atomen (≥ Be). De elementen H, He en Li kunnen niet in een 
zwart gat worden opgenomen en moeten rond het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel eerst fuseren tot ≥ Be 
voordat dit wel kan.

27)
Gravitatie is voorshands kwantitatief evenredig met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C. Bij snelheid van 0 
t.o.v. C is alle gravitatie eveneens absoluut nul. Dit verdwijnen van alle snelheid en daarmee verdwijnen van alle gravi-
tatie vindt plaats in de aanloop naar en net voor de Little Bang van circa 40 – 45 miljard jaar geleden.

28)

Ieder van de huidige 9 – 11 snelheid componenten van de aarde en van andere hemellichamen in het heelal gener-
eert bij de ‘schilelektronen’ van atomen een specifiek aan die snelheid gerelateerde gravitatievector. Alle door de 
‘schilelektronen’ gegenereerde gravitatie bestaat dus uit maar liefst 9 – 11 aparte gravitatie vectoren. Dat geldt over-
igens ook voor de andere fysische en chemische krachten van atomen. Die krachten zijn gerelateerd aan kinetische 
energie en nemen daardoor kwadratisch toe met de snelheid t.o.v. C.

29)

De gravitatieconstante is eveneens een snelheid afhankelijke grootheid die eveneens bestaat uit dezelfde 9 – 11 
onderliggende gravitatie constanten! Het zijn geen echte constanten. Net als de onderliggende gravitatie vectoren 
verandert de gravitatie constante heel langzaam en modelmatig voorspelbaar in de tijd gedurende de cyclus die het 
heelal doorloopt.

30)
Dat geldt ook voor vrijwel alle andere fysische en chemische natuurconstanten. Alleen de natuurconstanten voor elek-
trische lading en magnetische spin van het proton en het elektron zijn de enige echte constanten evenals de lichtsnel-
heid!

31)
Bij twee hemellichamen trekken alleen gelijke gravitatie vectoren elkaar wederzijds aan; niet gelijke gravitatie vectoren 
staan volkomen indifferent t.o.v. elkaar. Dit is verwoord in de algemeen geldende vectorwet van krachten en bindingen 
van Uiterwijk Winkel.
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32)

Gravitatie heeft op zich niets van doen met massa maar is afhankelijk van:
a) het aantal ‘schilelektronen’ in een atoom/hemellichaam en 
b) van de snelheid van het atoom/hemellichaam in het heelal. 
Zie de gravitatieformules van Franklin Roos in document E3 www.uiterwijkwinkel.eu .

33) De onterechte koppeling door Newton en Einstein van massa aan gravitatie heeft geleid tot basale misverstanden en 
tot fundamentele fouten in de basis van de huidige exacte wetenschappen! 

34) Gravitatie heeft verder niets uit te staan met vervorming van tijd en ruimte zoals de relativiteitstheorie aangeeft. Het 
heelal heeft van zichzelf standaard een ballonvorm.

35)

De heelalkloktijd (onze tijd) zit vastgekoppeld aan de heelalcyclus. Alle punten in de heelalbolschil hebben steeds 
exact dezelfde heelalkloktijd als in het centrum C van het heelal. De heelalkloktijd tijd loopt uitsluitend met een con-
stante snelheid vooruit. De heelalkloktijd (onze tijd) kan niet worden afgeremd of worden stilgezet laat staan dat deze 
kan worden teruggedraaid!

36)
Het fundament van de huidige exacte wetenschappen berust een onjuist koppelingen tussen gravitatie met massa, tijd 
en ruimte! De relativiteitstheorie van Einstein heeft een eeuw voldaan. Anno 2014 wordt deze theorie volledig inge-
haald door de heelalcyclus en het mathematisch model daarvan.

37)
Bij toepassen van gravitatie formules is toevoegen van een factor cosinus a verplicht; zie figuur 3. Alleen binnen het 
Melkwegstelsel is cos α = 1,00000. Daarbuiten neemt cosinus α eerst af tot 0 en uiteindelijk verder af tot -1 voor de 
overzijde van de heelalbolschil.

38) Met cos α in de gravitatieformules bevat het heelal veel meer gravitatie en daarmee ook veel meer massa/materie en 
energie dan thans met de huidige formules zonder cos α wordt berekend.

39) Cos α reduceert het massa- en energie tekort van het heelal aanzienlijk.
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