Figuur 38: A) Eerste aanzet van rotatiebeweging rond R1 met ophoping van waterstofgas en gravitatie in R1.
				

Toestroom van waterstof naar R1 via een draaikolkbeweging.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Netto beweging van waterstof naar R1 toe

Stappen 13-14 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

R1 gebied in de heelalbolschil met een straal van circa 0,5-0,75 miljoen lichtjaar
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Figuur 39: B) Doorzet van rotatiebeweging rond R1 met verdere ophoping van waterstofgas en gravitatie in R1.
				

Start toestroom van gecondenseerd waterstof naar R1 via een draaikolkbeweging.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stappen 13 en 14 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

Netto beweging van waterstof naar R1

R1 gebied in de heelalbolschil met een straal van circa 0,5-0,75 miljoen lichtjaar
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Figuur 40: C) Vorming van eerst nog vloeibare waterstofbollen en in stap 15 later van plasmavormige bollen.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

1)

Stappen 12-14 heelalcyclus
Gravitatie zet de afremming van de uitdijing van het heelal verder
door met omzetting van uitdijingsnelheid in een steeds toenemende
rotatiesnelheid van de waterstofbol in R1 om de eigen as. In beginsel
evenveel rotaties van R1 linksom als rechtsom.

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

De uitdijingsnelheid neemt verder af en de vrijkomende energie omgezet
in rotatie-energie. Iedere waterstofbol wordt onderworpen aan 4 - 5
rotatie bewegingen. Deze verschillende rotatie- snelheden bedragen eerst
enkele tientallen km/s t.o.v. het centrum C van het heelal.
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Figuur 41: De 4 - 5 rotatiebewegingen in de heelalbolschil van de waterstofbollen R1 ten opzichte van elkaar.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:

5

3

4

2

Stappen 10 – 15 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

1
6)

7)

8)

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

Die bewegingen t.o.v. C veroorzaken bij alle atomen ieder voor zich een
eigen afwijking in de banen van de ‘schil’elektronen/elektronenparen.
Die bewegingen in het heelal hebben daardoor ieder hun eigen directe
uitwerking op alle atomen in het heelal. De bewegingen in het heelal
veroorzaken allerlei fysische en chemische krachten op het atoom.
Zie documenten C2, C3 en E3 van www.uiterwijkwinkel.eu.
Vanwege de spiraalvormige banen van licht in het heelal staan alle
sterrenstelsels ogenschijnlijk schots en scheef en zijn deze egaal
verdeeld over het heelal c.q. de heelalbolschil.
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Figuur 42: D) De ontwikkeling van de pure waterstofbollen R1 tot aan de waterstofsupernova’s.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

R1

Stappen 13 – 14 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
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Figuur 42a: D) De ontwikkeling van de pure waterstofbollen R1 tot aan de waterstofsupernova’s.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stappen 13 – 14 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

R1
R1
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Figuur 43: E) Doorgroei van de door centrifugaal kracht steeds meer afgeplatte waterstofbollen R1.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:

R1

Stap 14 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
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Figuur 44: F) De eerst aanzet tot vorming van de Roemers.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Bollen met vloeibaar puur waterstof onderweg naar R1
=

Stap 15 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

= Eerste aanzet van de niervormige Roemers

R1=R1 D

R1=R1 A

E ve

naar

R1
+
B
R1= R1

C
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Figuur 45: G) Doorgroei van de Roemers R1 D.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

R

R1
=
1

1C
B+R

R1= R1 A

R1= R1 D

R1= R1 D

R1= R1 D

Stap 15 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

R1= R1 D

= Bollen met vloeibaar waterstof onderweg naar R1 en de niervormige Roemers R1 D
=

= Roemer met puur waterstofplasma.
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Figuur 46: H) De Roemers raken steeds meer los van R1 A.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

R

1=

R1 C
R1= R1 A

R1= R1 D

R1= R1 D

R1= R1 D

B+
R1

R1= R1 D

Stap 15 heelalcyclus

= Bollen met vloeibaar waterstof onderweg naar R1 en de niervormige Roemers R1 D
=

= Roemer met puur waterstofplasma.
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Figuur 47: I) Toename van de temperatuur en de druk in R1 A & R1 B
				

tot aan het moment van de spontane kernfusie in het waterstofplasma van R1.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

R1= R1 D

1=

B
R1

+ R1 C

R1= R1 A

R1= R1 D

R

R1= R1 D

Eind stap 15 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

R1=R1
R1DD
R1=

= Bollen met vloeibaar waterstof onderweg naar R1 en de niervormige Roemers R1 D
=

= Roemer met puur waterstofplasma.
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Figuur 48: J) Start van de waterstof-supernova’s, alleen in R1 A & R1 B.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 16a heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

80-100 Mm/sec

R

R1= R1 D

1=

C
R1
1=

B
R1

R1= R1 A

R1

R1= R1 D

R

R1= R1 D

R1= R1 D

= Bollen met vloeibaar waterstof onderweg naar R1 en de niervormige Roemers R1 D
=

= Roemer met puur waterstofplasma.
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Figuur 49: K) De vorming van het centrale zwarte gat op de plaats van R1 A.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Weggeblazen buitenste rand
van het fusiegebied R1 B

R1 A

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

C
R1
B
R1
A
R1
R1 A

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

R1
A

R1
B

R1
C

Weggeblazen zone R1 C met niet
gefuseerd waterstofplasma

Bovenaanzicht op R1

Stap 16b heelalcyclus

Schuinaanzicht en dwarsdoorsnede van R1
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Figuur 50: L) Vorming centrale zwarte gat en ontstaan van de schokgolf rondom zwarte gat R1 A.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Weggeblazen buitenste rand
van het fusiegebied R1 B

R1
A

R1
B

R1
C

Weggeblazen zone R1 C met niet
gefuseerd waterstofplasma

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

R1 A

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

C
R1
B
R1
A
R1
R1 A

Stap 16c heelalcyclus
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Figuur 51:

De afbraak, verdampen en wegblazen van de Roemers door de schokgolf vanuit R1 A en de vorming van de Franks.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 18 heelalcyclus

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

Die 4 - 5 rotatiebewegingen bedragen tientallen tot honderden km/s t.o.v.
het centrum C van het heelal.
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Figuur 52:

De ontwikkeling vanuit Roemers van de Franks en de latere spiraalarmen.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Frank

v(r10)= +/- 1/3 c

Toelichting:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

Voornamelijk waterstof en helium plasma.

v(r10)= +/- 1/3 c

v(r10)= +/- 1/3 c

Frank

R1

Frank

Frank

6)
v(r10)= +/- 1/3 c

Stap 17 heelalcyclus

7)

R1

= centraal zwart gat R1 A.

Ieder protosterrenstelsel is naast een steeds verder afnemende
uitdijingsnelheid onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen t.o.v. C.
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Figuur 53:

Wegblazen van de buitenste schil fusiegebied, de afbraak van de Roemers en start rotatie Franks / spiraalarmen.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

R2

Toelichting:

v(r10)= +/- 1/3 c

Frank

Frank

v(r10)= +/- 1/3 c

R1

Frank

v(r10)= +/- 1/3 c

R2

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

R2

Frank

6)
v(r10)= +/- 1/3 c

R2

Stap 17 heelalcyclus

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

7)

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

8)

Ieder protosterrenstelsel is onderhevig aan de 4 - 5 rotatie bewegingen in
de heelalbolschil t.o.v. C.
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Figuur 54:

Start vorming spiraalarmen en omkrullen daarvan.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:
1)

R2

Stap 17 heelalcyclus
Centraal zwarte gat met een eigen rotatiesnelheid van 150 - 200 Mm/s en
een temperatuur van 2,7 kelvin.
R1 A

R2

R1 A

R2

2)

Door de relatief langzame rotatie van het nog te vormen sterrestelsel
krullen de Franks en vervolgens de spiraalarmen langzaam om R1 A
heen. Zie figuur 55.

3)

De uitdijing van de Franks/spiraalarmen loopt uiteindelijk door tot een
lengte van circa 0,4 miljoen lichtjaar. Deze spiraalarmen worden door
gravitatie omgekruld rond R1 en het centrale zwarte gat R1 A. Dat
omkrullen ontstaat mede door de afremming van de uitdijingsnelheid van
de heelalbolschil door gravitatie en het omzetten van uitdijing-snelheid/
energie in rotatie-snelheid/energie.

4)

De spiraalarmen liggen in een plat vlak en verwijderen zich met circa 5070 Mm/s vanaf R1 A.

5)

Ieder protosterrenstelsel is onderhevig aan de 4 - 5 rotatiebewegingen in
de heelalbolschil t.o.v. C.

6)

Per Big Bang gebied/pre-sterrenstelsel vormen zich binnen deze
spiraalarmen circa 100 – 150 miljard grote superplaneet achtige
kernen (R3) die ieder de kern gaan vormen van één toekomstige ster.
Daaromheen ontwikkelt zich een snoer van 1 – 10 kleinere kernen die
later zullen uitgroeien tot (gas)planeten. Zie figuur 54 a.

R2
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Figuur 54a:

Ontwikkeling via gravitatie van de miljarden kernen van pro-sterren en pro-planeten.

				
				

Vorming per proto-sterrenstelsel van 100 – 150 miljard grotere kernen van de proto-sterren met daaromheen steeds 1 – 10 kleinere kernen / proto-planeten.
Rondom die grote kernen / pre-sterren hoopt zich waterstofgas, heliumgas en andere gassen op.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
vaste kern proto-planeet
gassen, vooral waterstof + helium

Stap 17 heelalcyclus.

1)

Na de Big Bangs haalt gravitatie de uitgestoten zwaardere elementen
en gassen terug naar de lokaal platte heelalbolschil. Die wordt uiteindelijk
overal circa 0,1 – 0,001 lichtjaar dik. De heelalbolschil is relatief dun in
verhouding tot zijn omvang met een straal van 1 – 3 lichtjaar.

2)

Binnen de 2 – 4 spiraalarmen ontstaan door gravitatie circa 100 – 150
miljard (109) grote ophopingen van hogere elementen in de vorm van
één of twee zware kernen van de proto-ster(ren). Rond die grote kernen
draaien op steeds grotere afstanden standaard circa 1 – 10 veel lichtere
kernen van de toekomstige proto-planeten die navenant veel minder
gravitatie genereren. Rondom iedere proto-ster zijn vergelijkbare Kuiper
gordels en van Oort wolken te verwachten.

3)

In deze proto-kernen van toekomstige sterren zit via gravitatie ongeveer
95 – 99 % van het vaste materiaal opgehoopt uit het gebied rond die
toekomstige protoster met een straal van 1 – 3 lichtjaar. De kleinere
kernen zullen op termijn uitgroeien tot de latere planeten van die sterren.

4)

Rondom die zware kernen van de pro-sterren zal zich ook circa 98 – 99
% van de aanwezige gassen gaan ophopen. Slechts circa 1 - 2 % van het
gas hoopt zich op rond deze 1 – 10 kleine kernen en proto-planeten.

5)

Binnen ieder proto-zonnestelsel roteren de planeten en de ster zelf
allemaal in dezelfde richting. De planeten roteren globaal met de zelfde
snelheid rond hun in aanbouw zijnde ster.

6)

Binnen ieder in opbouw zijnde sterrenstelsel roteren deze miljarden protosterren en bijbehorende proto-planeten in beginsel allemaal in dezelfde
richting en vermoedelijk ook met min of meer dezelfde snelheid rondom
het centrale zwarte gat R1 A.

7)

Het aanwezige hete waterstof, helium en andere gassen in de Franks en
in de spiraalarmen is nog steeds in de toestand van een plasma of van
een gas. Geen condensatie van gassen.

8)

In deze periode begint het terugvormen van elektromagnetische
straling en deeltjesstraling tot protonen/elektronen en waterstof. Dat
geldt ook voor de straling uit de perioden van voordat deze 4 – 20
miljard Big Bangs plaatsvonden. Dat terugvormen van materie uit
elektromagnetische straling neemt circa 14 – 18 miljard jaar in beslag.
Alle oudere straling in het heelal/de heelalbolschil is definitief verdwenen!
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Figuur 55:

De vrij egale verdeling van van de in aanleg zijnde sterrenstelsels over de heelalbolschil.

				
				
				

Per pro-sterrenstelsel vorming van circa 100 – 150 miljard grotere kernen van de proto-sterren.
Daaromheen steeds 1 – 10 kleinere kernen/proto-planeten.
Vooral rond die grote kernen/pre-sterren hopen zich waterstofgas, heliumgas en andere gassen op.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 17 heelalcyclus.

1)

Deze stap 17 starte 20 – 25 miljard jaar geleden en neemt circa 3 – 5
miljard jaar in beslag. Afkoelen na de 4 – 20 miljard Big Bangs van
de heelalbolschil met sublimatie van plasma’s tot pasteus vloeibare
mineralen en vaste stoffen. Vorming daaruit van de kernen van protosterren en snoer van proto-planeten. Nog geen condensatie van gassen!

2)

In principe ontstaan evenveel rotaties van R1 linksom als rechtsom.
In totaal circa 4 – 20 miljard (109) stuks.

3)

De sterrenstelsels zijn in werkelijkheid veel kleiner van omvang dan hier
aangegeven.

4)

Deze, in aanleg zijnde, protosterrenstelsels zijn in figuur 55 egaal
verspreid weergegeven waarbij een vaste locatie op de heelalbolschil
wordt gesuggereerd. Dat is niet het geval.

5)

In werkelijkheid ondergaan alle protosterrenstelsels onderling 4 - 5
rotaties en rotatiesnelheden van tientallen tot honderden km/s zoals is
weergegeven in figuur 41. Het eindplaatje zal weer resulteren in een
relatief egale verdeling van de sterrenstelsel over de heelalbolschil.

6)

Het heelal dijt nog steeds verder uit maar de uitdijingsnelheid wordt
steeds verder afgeremd door gravitatie. De rotatie/hoeksnelheid van de in
aanbouw zijnde sterrenstelsels neemt navenant toe.

7)

Deze proto sterrenstelsels roteren allemaal rond één centraal zwart gat.
Dat zwarte gat gaat met de tijd steeds sneller roteren;

R2

R2

a) door de omzetting van uitdijingsnelheid in rotatiesnelheid en
b) doordat sterren in dit zwarte gat worden opgezogen.

R1 A

R2

R2
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Figuur 56:

De vorming per proto-sterrenstelsel van 100 – 150 miljard grotere kernen van de proto-sterren.

				
				

Om die sterren 1 – 10 kleinere kernen/proto-planeten.
Het merendeel van de verschillende aanwezige gassen hoopt zich op rondom die grote kernen/pre-sterren en vooral veel waterstof- en heliumgas.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie

Stap 18 heelalcyclus.

1)

Duur circa 1 – 2 miljard jaar. Alle plasmavormige materie sublimeert tot
pasteuze vloeistoffen en vaste stoffen. Geen condensatie van gassen tot
Newtonse vloeistof.

2)

Het waterstof, helium en de andere gassen in de Franks en in de
spiraalarmen koelen af van duizenden kelvin tot circa 400 – 500 kelvin
waar het condensatiepunt van de verschillende gassen begint.

3)

Gedurende de komende stappen zal de temperatuur steeds verder dalen
tot enkele kelvin. Als laatsten zullen uiteindelijk ook waterstof en helium
gaan condenseren.

4)

In deze protokern van de toekomstige ster zit ongeveer 95 – 99 % van het
vaste materiaal binnen de omgeving van die ster. De kleinere ophopingen
bevatten 1 – 4 % van de aanwezige materie.

5)

Door gravitatie hoopt 97 – 99 % van alle gassen zich op rond de 100
– 150 miljard proto-kernen van toekomstige sterren en slechts 1 – 3 %
rond het snoer van 1 – 10 kleinere proto-kernen. Daarnaast zijn overal
soortgelijke Kuiper gordels en van Oort wolken te verwachten.

6)

Binnen een zonnestelsel roteren de planeten en de ster allemaal in
dezelfde richting en globaal met de zelfde snelheid.

7)

Binnen een sterrestelsel roteren de sterren en hun planeten
vermoedelijk ook allemaal in dezelfde richting.

8)

Gravitatie remt de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil af. Daardoor
neemt bij alle proto-sterrenstelsels autonoom de rotatiesnelheid toe met
de tijd. Sterrenstelsels roteren daardoor sneller dan je op basis van de
Big Bang theorie zou verwachten.

vaste kern proto-planeet
gassen, vooral waterstof + helium
concentreren van gassen rondom centrale kern proto-ster
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Figuur 57:

De verdere aanzet tot de vorming van proto-sterren en proto-planeten.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie

Stap 19 heelalcyclus

1)

De heelalbolschil is thans bezet met 4 – 20 miljard in ontwikkeling zijnde
proto-sterrenstelsels. Alle vaste en pasteuze materie van sterren en
palneten bevat nog sterk radioactieve elementen.

2)

De kleinere proto-planeten roteren rond de grootste ophoping. Via
gravitatie is hier veel waterstof- en heliumgas opgehoopt. Hieruit zal later
een ster worden gevormd.

3)

De eerste gassen worden vloeibaar en zetten zich onder invloed van
gravitatie af op deze grotere ophopingen R3 met hogere elementen. Zie
blauwe ring. Enkele van die proto-planeten veranderen op termijn in grote
zogenoemde gasplaneten.

4)

Behalve waterstof en helium condenseren alle overige gassen. Deze
condensaten worden vooral afgezet op op de grote kern van de proto-ster
R3 en in mindere mate op de veel kleinere kernen/proto-planeten R4.

5)

Waterstof en helium condenseren nog niet in stap 19. Dat waterstof
zal vooral gaan condenseren rond de grootste centraal gelegen
concentratiepunten van supernova gruis R3 die de kernen vormen van de
toekomstige sterren. Zie figuur 58.

6)

Deze, in aanleg zijnde, protosterren zijn in figuur 57 egaal verspreid
weergegeven. Een vaste locatie op de heelalbolschil wordt gesuggereerd
maar dat is niet het geval. Alle protosterrenstelsels zijn onderhevig aan 4
- 5 rotaties en rotatiesnelheden van tientallen tot honderden km/s zoals is
weergegeven in figuur 41.

7)

Het eindplaatje zal weer resulteren in een relatief egale verdeling van
sterrenstelsels over de gehele heelalbolschil.

vaste kern proto-planeet
gassen, vooral waterstof + helium
concentreren van gassen rondom centrale kern proto-ster
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Figuur 58:

De condensatie van gassen en het afzetten daarvan op de grote en kleinere kernen.

				

Nog geen condensatie van waterstofgas en heliumgas.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 19 heelalcyclus

1)

De heelalbolschil koelt af. Behalve waterstof en helium condenseren
in stap 19 alle overige gassen. Onder invloed van gravitatie worden
die afgezet op deze grotere kernen/proto-sterren R3 en op de kleinere
kernen/proto-planeten. Die vloeistoffen worden weergegeven als blauwe
ring.

2)

Tijdens het afkoelen van de spiraalarmen condenseren eerst de grote
moleculaire gassen die zich voor circa 75% afzetten op de kern van de
toekomstige ster en voor circa 25 % op de proto-planeten en vooral op de
middelste proto-planeten. Enkele grotere kernen met materie groeien op
termijn uit tot gasplaneten.

3)

Tijdens het vormen van de proto-ster wordt deze zwaarder en gaat deze
vanwege de met materie toestromende kinetische energie sneller om zijn
as roteren. Dat geldt in veel mindere mate ook voor de (gas)planeten.

4)

De uitdijing van de spiraalarmen ten opzichte van het centrale zwarte gat
R1 A wordt nog verder afgeremd en komt vermoedelijk tot stilstand.

R1 A

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
tot vloeistof gecondenseerde gassen behalve waterstof en helium
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Figuur 58a:

De condensatie van waterstof en het afzetten daarvan op de grote en kleinere kernen.

				

Nog geen condensatie van heliumgas.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 20 heelalcyclus

1)

Na de condensatie van de andere gassen condenseert uiteindelijk ook de
grote hoeveelheid waterstofgas. Van dat vloeibare waterstof wordt circa
98 % of meer afgezet op de centrale klomp c.q. kern van de toekomstige
ster. Enkele procenten van dat vloeibare waterstof slaat neer op de 2 – 3
toekomstige gasplaneten. Nog geen condensatie van helium.

2)

Tijdens het vormen van de protoster wordt een enorme hoeveelheid
vloeibaar waterstof op de proto-ster afgezet. De blauwe komt wordt
opgemengd met de met groene aangegeven ring van waterstof.

3)

De proto-ster wordt steeds zwaarder en genereert ook steeds meer
gravitatie. Dat zorgt voor een toename van lokale gravitatie-energie.
Door het vrijkomen van deze gravitatie-energie neemt met de tijd de
temperatuur en druk in deze proto-ster steeds verder toe tot enkele
miljoenen kelvin.

4)

In een aantal gevallen zullen dubbelsterren ontstaan.

5)

De spiraalarmen dijen steeds langzamer uit ten opzichte van het
centrale zwarte gat R1 A.

6)

Vanaf de buitenkant van de pro-ster/pro-planeet stroomt vloeibaar
waterstof toe. Nog geen kernfusie van waterstof in deze proto-sterren.

7)

De spiraalarmen dijen steeds langzamer uit ten opzichte van het centrale
zwarte gat R1 A. Deze uitdijing komt tot stilstand. Start van het inkrimpen
van de spiraalarmen richting R1 A.

R1 A

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 58b: Als laatste start de condensatie van helium gas rond de kern van de proto-ster.
				

En rond één of meerdere proto-planeten.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

R1 A

Stap 21a heelalcyclus met de condensatie van helium.

1)

De heelalbolschil koelt zover af dat als laatste ook heliumgas
condenseert. Het in stap 21 a in sterren aanwezige helium is volledig
afkomstig van de Big Bang explosies van stap 16.

2)

Van dat helium wordt eveneens circa 98 % of meer afgezet op de zware
kern van de proto-ster. Het helium wordt daar opgemengd met het
reeds aanwezige waterstofgas. Het waterstof/helium mengsel wordt
aangegeven met een groene zone.

3)

Een relatief gering deel van het helium (1 – 2 %) slaat net als waterstof
neer op één of meerdere van de toekomstige gasplaneten rond de
toekomstige ster.

4)

Door de toevoer van de grote hoeveelheid helium naar de proto-ster
wordt deze steeds zwaarder en genereert daardoor ook steeds meer
gravitatie. Dat zorgt weer voor een toename van de lokale gravitatieenergie.

5)

Door het vrijkomen van deze gravitatie-energie tijdens de groei van de
proto-ster neemt met de tijd de temperatuur en druk in deze proto-ster
steeds verder toe tot 10 – 20 miljoen kelvin waarbij op termijn in stap 22
kernfusie opstart daarbij aangezet door de aanwezigheid in de kern van
radioactief plasma. Pas dan is sprake van een zonnestelsel.

6)

Die kernfusie in sterren start pas nadat het helium vrijwel volledig is
opgenomen in de proto-ster. Dat is echter stap 22 van de heelalcyclus.
Tijdens stap 21 a treedt nog geen kernfusie van waterstof op in van deze
proto-sterren.

7)

Omstreeks deze stap start het weer langzaam inkrimpen van de
spiraalarmen in de richting van het centrale zwarte gat R1 A.

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 58c:

De vorming van pre-sterrenstelsels met proto-sterren en hun planeten.

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

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

R2

Toelichting:

R2

R2

R1 A

Stappen 21 en 21a heelalcyclus

1)

Binnen de heelalbolschil worden 4 – 20 miljard pre-sterrenstelsels
gevormd. Binnen ieder pre-sterrenstelsel vormen zich tijdens het afkoelen
van de heelalbolschil eerst circa 150 - 200 miljard grote bollen waterstof/
helium rond een kern met daaromheen 1 – 10 kleinere subbollen die ieder
de kern van een planeet gaan vormen. Buiten de planeten zijn standaard
Kuiper gordels en Oort wolken te verwachten.

2)

Ieder van die grote bollen transformeert in stap 22 en 23 tot een ster met
daaromheen 1 tot circa 10 proto-planeten, Kuiper gordel en Oort wolk.
In een aantal gevallen ontstaan dubbelsterren.

3)

De auteur gaat er vanuit dat de Franks/spiraalarmen in deze stap 21/21a
weer gaan inkrimpen richting van het centrale zwarte gat R1 A.

4)

Alle materie in die bollen is nog steeds sterk radioactief met daarin
kernsplitsing. Stabilisatie van isotopen resulteert in de emissie van alfa
straling, beta straling, gammastraling en neutronen-straling.

5)

In stap 21a is deze kernfusie in deze steeds heter wordende pre-sterren
nog steeds niet gestart.

6)

In stap 22 zal vanwege dit radioactieve materiaal het kernfusie proces
bij veel lagere temperatuur en druk starten dan het geval was bij de
waterstofsupernova’s van stap 16.

7)

De uitdijingssnelheid van de Franks/spiraalarmen worden door de
rotatiegravitatie van het centrale zwarte gat R1 A steeds verder afgeremd
tot circa 40 Mm/s.

Protoster

2
R
vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 59:

De vorming van proto-sterrenstelsels met proto-sterren rond een kern met radioactief materiaal.

				
				

Die bestaan verder voornamelijk uit waterstofgas/plasma en helium.
Nog geen kernfusie in de proto-sterren.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 21/21a heelalcyclus

1)

Per aankomend sterrenstelsel vormen zich tijdens het afkoelen van
de heelalbolschil eerst circa 150 - 200 miljard grote klonten met 1 – 10
kleinere subklonten die ieder de kern van een planeet gaan vormen.

2)

Ieder van die grote klonten transformeert tot een ster met een snoer van
1 tot circa 10 proto-planeten. In het buitengebied kan zich rondom deze
proto-ster één of meerdere proto-planeten ontstaan met waterstof, helium
en andere gassen. Dat worden de gas-planeten.

3)

In een aantal gevallen ontstaan dubbelsterren.

4)

De Franks/spiraalarmen gaan vanaf deze stappen 21/21a weer
inkrimpen in de richting van het centrale zwarte gat R1 A. Dit zwarte gat
slokt deze spiraalarmen langzaam maar zeker op.

5)

Alle protosterrenstelsels zijn onderhevig aan 4 - 5 rotaties en
rotatiesnelheden zoals weergegeven in figuur 41. Het eindplaatje
resulteert weer in een relatief egale verdeling van de sterrenstelsel over
de heelalbolschil.

6)

Door die rotaties raken proto-sterrenstelsels met elkaar in botsing waarbij
ze samen een groter proto-sterrenstelsel gaan vormen. Dat gaat ten
koste van één of meerdere van bovengenoemde 4 – 5 rotaties.
(Aan het eind van de uitdijing van de heelalbolschil zijn deze 4 – 5 rotaties
weer volledig verdwenen)

vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 60:

De vorming van sterrenstelsels met proto-sterren met waterstof en helium rond een kern van radioactief materiaal.

				

In een groot aantal sterren is de kernusie opgestart.

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

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

R2

Toelichting:
1)

Per aankomend sterrenstelsel vormen zich tijdens het afkoelen eerst circa
150 - 200 miljard grote bollen/kernen van pre-sterren met radioactieve
elementen waaromheen zich kleinere bollen/pre-planeten vormen. In een
aantal gevallen zullen dubbelsterren gaan ontstaan.

2)

Die grote centrale bol/kern bevat circa 90 - 95 procent van de massa
aan hogere elementen binnen het nog te vormen zonnestelsel. Circa 5
- 10 procent bevindt zich in de proto-planeten, de Kuiper gordel en de
Oort wolk. Iedere grotere centrale bol/kern transformeert uiteindelijk tot
één ster met snoer van 1 tot 10 proto-planeten en een buitengebied met
Kuiper gordel en Oort wolk.

3)

Alle materiaal in die bollen is nog radioactief met kernsplitsing. Stabilisatie
van isotopen resulteert in de emissie van alfa deeltjes, beta deeltjes en
neutronen.

4)

In een aantal van deze protosterren is de temperatuur zover opgelopen
dat kernfusie is opgestart en sprake is van echte sterren/zonnestelsels.
Door de radioactieve elementen start kernfusie van waterstof bij een veel
lagere temperatuur en druk invergelijking tot de waterstofsupernova’s van
stap 16.

5)

De uitdijingssnelheid van de Franks/spiraalarmen is omgedraaid richting
centrale zwarte gat R1 A.

R2

R2

R1 A

Stap 22/23 heelalcyclus

ster + kernfusie
vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie

R2

circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 61:

Heelalbolschil met ‘sterren’stelsels met sterren en pro-sterren zonder kernfusie met waterstof / helium.

				

Kernfusie start op rondom de grote centrale bol met radioactieve elementen.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stappen 22/23 heelalcyclus

1)

Stap 23 neemt circa 350 – 400 miljard jaar in beslag. Gedurende stap 23
wordt alle waterstof gefuseerd. Aan het eind van stap 23 komt de uitdijing
volledig tot stilstand. De heelalbolschil gaat daarna weer inkrimpen.
Gedurende de heelalcyclus is dit de meest actieve periode binnen de
heelalbolschil.

2)

In totaal is sprake van circa 4 – 20 miljard opstartende sterrenstelsels
met actieve sterren. In beginsel evenveel sterrenstelsels die linksom als
rechtsom roteren. In deze periode worden ook nieuwe sterren gevormd.
Die bollen van waterstof/helium groeien allemaal door totdat spontaan in
die proto-sterren kernfusie start.

3)

Alle proto-sterrenstelsels zijn naast de uitdijingsnelheid nog tientallen
miljarden jaren onderhevig aan 4 - 5 rotaties en rotatiesnelheden; zie
figuur 41. Door samensmelten van sterrenstelsels zullen die 4 – 5
rotaties de komende 250 – 350 miljard jaar volledig verdwijnen. Aan het
eind van stap 23 en van de uitdijing is uitsluitend sprake van een steeds
verder afnemende uitdijingsnelheid. Na stap 23 gaat de heelbolschil weer
inkrimpen.

4)

Gedurende stap 23 zal steeds sprake zijn van een relatief egale verdeling
van de sterrenstelsels over de heelalbolschil.

ster + kernfusie
vaste kern proto-ster + waterstof & helium; geen kernfusie
circa 2 tot 6 kleine binnen- en buitenplaneten
circa 2 tot 4 ‘gas’planeten
gassen, vooral waterstof + helium
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Figuur 62:

Van proto-ster tot allemaal fuserende sterren in sterrenstelsels.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Centrale zwarte gat sterrenstelsel
= Kernfusiegebied rondom
centrale zwarte gat

Stappen 23 heelalcyclus

1)

Doel van stap 23 is om:

2)

Het terugvormen vanuit elektromagnetische straling van protonen, elektronen
en waterstof neemt circa 14 – 18 miljard jaar in beslag. Via dat terug vormen
van materie wordt alle oudere informatie van het heelal consequent gewist. Die
oudere infomatie valt alleen via het heelalmodel terug te halen.

3)

Ieder geel bolletje in figuur 62 stelt één ster met kernfusie voor met daar
omheen een snoer van 1 – 10 proto-planeten. Daarbuiten is vrijwel standaard
sprake van een Kuiper gordel en een Oort wolk.

4)

Het kernfusieproces in sterren en de afwikkeling daarvan gedurende de
levensduur van de ster verloopt relatief heel gelijkmatig en niet explosief zoals
dat bij de waterstofsupernova’s het geval was.

5)

Sterren exploderen veelal pas aan het eind van dit kernfusieproces als alle
lagere elementen zijn gefuseerd en de ster uiteindelijk ineenstort tot o.a. witte
dwerg, rode reus, neutronenster of bij grote sterren tot een zwart gat. Deze
compacte hemellichamen zijn allemaal geschikt voor opname in dit centrale
zwarte gat.

6)

Binnen stap 23 en bijbehorende periode van 300 – 400 miljard (109) jaar zullen
alle aanwezige sterren, planeten en hun straling uiteindelijk verdwijnen in één
van de 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten.

7)

Aan het eind van stap 23 eindigt de uitdijing van het heelal/de heelalbolschil
pas als alle atomen/moleculen en alle kinetische energie van de sterrenstelsels
in één van die 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten van de sterrenstelsels is
opgenomen.

8)

De inkrimpsnelheid van de spiraalarmen t.o.v. R1 A neemt in de komende
miljarden jaren toe. Over circa 300 – 350 miljard jaar zijn die spiraalarmen weer
helemaal verdwenen in het centrale zwarte gat R1 A.

= Uitdijende spiraal arm
= Ster + planeten

R1 A

a) waterstof via sterren en lokale supernova’s te laten fuseren tot het element
beryllium (Be) of hoger,
b) alleen elementen ≥ Be kunnen transformeren tot zwart gat atomen daarmee
in een zwart gat worden opgenomen; de elementen H, He en Li zijn niet om te
zetten in zwart-gat atomen en zijn daardoor niet opneembaar in een zwart-gat,
c) alle door sterren uitgestraalde elektromagnetische straling en deeltjes straling
weer terug te vormen tot protonen/elektronen, waterstof. Met dat waterstof
nieuwe sterren te vormen en dat waterstof via kernfusie weer om te zetten in
beryllium en hoger,
d) aan het eind van stap 23 moet alle materie, alle deeltjesstraling en alle
uitgestraalde energie weer voor 100% zijn opgesloten in één van die 4 – 20
miljard centrale zwarte gaten.
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Figuur 63:

Heelalbolschil met echte sterrenstelsels.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 23 heelalcyclus

1)

Kernfusie is overal in alle sterren en is sprake van echte sterren en
zonnestelsels. In de nog steeds uitdijende heelalbolschil met 4 – 20 miljard
(109) sterrenstelsels zijn per sterrenstelsel ongeveer 100 ± 50 miljard sterren
aanwezig met hun 1 – 10 begeleidende planeten.

2)

Door de afbuiging van licht en de spiraalvormige banen van licht in het heelal
(document G9 en figuren 76a) treden allerlei vormen van dubbeltelling op. Het
aantal sterrenstelsels is daardoor mogelijk zelfs een factor 5 – 10 x kleiner zijn
dan tot 2015 is aangenomen. Dat heeft ook effecten op de berekende massa- en
energiebalans van het heelal.

3)

In werkelijkheid zijn de sterrenstelsels veel kleiner in aantal en omvang dan
aangegeven in deze figuur 63.
Het kernfusie proces van waterstof in sterren verloopt relatief heel rustig en
houdt circa 25 – 35 miljard jaar aan. Grote sterren branden relatief snel op. In
kleine sterren verloopt het kernfusieproces bij lagere temperaturen en neemt
daardoor veel meer tijd in beslag.

4)

5)

Pas aan het eind van de kernfusieproces storten explosief ineen tot een
compact hemellichaam o.a. witte dwerg, rode reus, neutronenster of bij grote
sterren zelfs tot een zwart gat.

6)

Aan het eind van stap 23 is de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil volledig
gereduceerd tot nul. Het heelal bereikt zijn maximale omvang met een straal
van circa 3 – 3,5 miljard lichtjaar. De huidige 4 – 5 rotatiesnelheden verdwijnen
ook volledig door het samenvoegen van kleinere sterrenstelsels tot grotere
stelsels. Parallel met dat samenvoegen wordt het aantal rotaties steeds verder
gereduceerd tot alleen de hoeksnelheid van het centrale zwarte gat.

7)

De energie die vrijkomt door de afremming van de uitdijingsnelheid
door gravitatie wordt eerst volledig omgezet in de rotatie van het gehele
sterrenstelsel. Uiteindelijk wordt die energie volledig omgezet in rotatie/
hoeksnelheid van het centrale zwarte gat.

8)

De uitdijingsnelheid van de spiraalarmen/Franks t.o.v. R1 A is omgedraaid
richting centrale zwarte gat. Gedurende de komende 300 – 350 miljard jaar
van stap 23 zullen die spiraalarmen/Franks onder invloed van gravitatie weer
volledig verdwijnen in het centrale zwarte gat R1 A. Zie de hierop volgende
figuren.

9)

Gedurende stap 23 zal steeds sprake zijn van een relatief gelijkmatige verdeling
van steeds minder sterrenstelsels over de heelalbolschil.

10)

De heelalbolschil is veel dynamischer dan hier is getekend.
Die dynamiek is wel modelmatig weer te geven.
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Figuur 63a:

Het omvormen van elektromagnetische infrarood-straling en deeltjes straling tot protonen.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:
1)

Als gevolg van het kernfusieproces stoot iedere ster tijdens zijn levensduur gigantische hoeveelheden neutrino’s, fotonen en deeltjes met massa
en materie uit. Die blijven ergens. Neutrino’s en fotonen zijn majorana
deeltjes zonder enig meetbare massa, lading en spin. Zie document F1b
www.uiterwijkwinkel.eu

2)

Die elektromagnetische straling en majorana deeltjes hebben een lading en spin die ongelijk nul is. Alle vormen van straling (behalve die van
tijd en gravitatie) worden zodanig afgebogen dat deze 100% binnen de
heelalbolschil blijven voortbewegen en daaraan niet kunnen ontsnappen.

3)

Het heelal fungeert daardoor in de praktijk als een volledig en 100%
gesloten systeem waaraan geen elektromagnetische infrarood-straling
en gerelateerde deeltjestraling kunnen ontsnappen. Alleen de massa- en
energieloze ‘straling’ tijd en gravitatie ontsnappen.

4)

5)

1=
2=
2a=
3=
4=
5=
6=

proton higgs / anti higgs deeltje
proton neutrino / anti neutrino
proton dubbelneutrino / anti dubbel neutrino
proton foton / anti foton
1/3 deel van het proto proton / anti proton
proto proton / anti proton zonder E = 1/2 mc2 = geen materie / geen anti materie
proton / anti proton + E = 1/2 mc2 = materie / anti materie

Stappen 17 – 23 heelalcyclus

Alle vormen van elektromagnetische infraroodstraling en deeltjesstraling
worden binnen een periode van circa 18 miljard jaar bij uiteindelijk één
van de miljarden sterrenstelsels teruggevormd tot protonen (en separaat
elektronen) en uiteindelijk 100% omgevormd tot waterstof. Dat opnieuw
gevormde waterstof moet via stervorming kernfusie ondergaan tot beryllium en hoger. Zie documenten F1a 2014 (higgs deeltjes), F1b (majorana deeltjes), F1c (vorming proton en elektron), F1d (vorming
elementen periodiek systeem) en F1e (transformatie gewone atomen
tot zwart gat atomen).
Tijdens de heelalcyclus worden uitsluitend gewonen protonen gevormd en
geen anti-protonen. De opbouw van protonen vanuit infrarood fotonen is
heelalwijd uniform. Die protonen zijn te beschouwen als gewone materie.
Protonen bezitten alleen massa, lading, spin en kinetische energie. Losse
protonen genereren geen gravitatie!

6)

Aan het eind van stap 23 moet alle infrarood straling 100% zijn omgevormd zijn tot protonen/(elektronen), waterstof, via kernfusie tot elementen periodiek systeem en uiteindelijk zijn omgevormd tot zwart gat atomen
en zijn opgenomen in het centrale zwarte gat van één van de sterrenstelsels.

7)

De volledige opbouw van het proton/antiproton staat uitgebreider in
document F1c www.uiterwijkwinkel.eu
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Figuur 63b: Het omvormen van elektromagnetische licht-straling en deeltjes straling tot elektronen.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:
1)

Als gevolg van het kernfusieproces stoot iedere ster tijdens zijn levensduur gigantische hoeveelheden neutrino’s, fotonen en deeltjes met massa
en materie uit. Die blijven ergens. Neutrino’s en fotonen zijn majorana
deeltjes zonder enig meetbare massa, lading en spin. Zie document F1b
www.uiterwijkwinkel.eu

2)

Die elektromagnetische straling van licht en majorana deeltjes hebben
een lading en spin die ongelijk nul is. Alle vormen van lichtstraling (behalve die van tijd en gravitatie) worden zodanig afgebogen dat deze 100%
binnen de heelalbolschil blijven voortbewegen en daaraan niet kunnen
ontsnappen.

3)

1=
2=
2a=
3=
4=
5=
6=

elektron higgs / anti higgs deeltje
elektron neutrino / anti neutrino
elektron dubbelneutrino / anti dubbel neutrino
elektron foton / anti foton
1/3 deel van het proto elektron / anti elektron
proto elektron / anti elektron zonder E = 1/2 mc2 = geen materie / geen anti materie
elektron / anti elektron + E = 1/2 mc2 = materie / anti materie

Stappen 17 – 23 heelalcyclus

Het heelal fungeert daardoor in de praktijk als een volledig en 100% gesloten systeem waaraan geen elektromagnetische licht-straling en daaraan gerelateerde deeltjestraling kunnen ontsnappen. Alleen de massa- en
energieloze ‘straling’ tijd en gravitatie ontsnappen.

4)

Alle vormen van elektromagnetische licht-straling en deeltjesstraling
worden binnen een periode van circa 14 miljard jaar bij uiteindelijk één
van de miljarden sterrenstelsels teruggevormd tot elektronen (en separaat
protonen) en uiteindelijk 100% omgevormd tot waterstof. Dat opnieuw gevormde waterstof moet via stervorming kernfusie ondergaan tot beryllium
en hoger.
Zie documenten F1a 2014 (higgs deeltjes), F1b (majorana deeltjes),
F1c (vorming proton en elektron), F1d (vorming elementen periodiek
systeem) en F1e (transformatie gewone atomen tot zwart gat atomen).

5)

Tijdens de heelalcyclus worden uitsluitend gewone elektronen gevormd
en geen anti-elektronen. De opbouw van elektronen vanuit licht fotonen is
heelalwijd uniform. Die elektronen zijn te beschouwen als anti materie en
niet als gewone materie. Elektronen bezitten alleen massa, lading, spin
en kinetische energie. Losse elektronen genereren geen gravitatie!

6)

7)

Aan het eind van stap 23 moet alle licht-straling 100% zijn omgevormd
zijn tot elektronen/ (protonen), waterstof, via kernfusie tot elementen periodiek systeem en uiteindelijk zijn omgevormd tot zwart gat atomen en in
het centrale zwarte gat van één van de sterrenstelsels zijn opgenomen.
De volledige opbouw van het elektron/anti-elektron staat uitgebreider in
document F1c www.uiterwijkwinkel.eu
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Figuur 63c: Omvormen van alle elektromagnetische straling en deeltjes straling tot protonen, elektronen en uiteindelijk waterstof.
				Vorming uit dat waterstof van nieuwe sterren.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Centrale zwarte gat sterrenstelsel
= Kernfusiegebied rondom
centrale zwarte gat

Stappen 23 heelalcyclus

1)

Alle sterren stoten neutrino’s, fotonen van licht en infrarood en deeltjes
met massa en materie uit. In figuren 63a en 63b is het terugvormen
uit straling van protonen en elektronen geschetst. Dat terugvormen
van waterstof vergt circa 14 – 18 miljard jaar en vindt plaats binnen de
heelalbolschil. Alle oudere straling en informatie is vernietigd en weer
omgezet in nieuwe materie.

2)

In figuur 63c zijn de bestaande sterren (gele bolletjes met kernfusie) en
nieuw te vormen sterren (groene bolletjes zonder kernfusie) naast elkaar
weergegeven.

3)

Aan het eind van stap 23 moet alle straling van licht en infrarood en
alle deeltjesstraling voor 100% zijn omgevormd tot protonen/elektronen,
waterstof en via kernfusie tot elementen periodiek systeem. Uiteindelijk
moeten deze elementen worden getransformeerd tot zwart gat atomen en
zijn opgenomen in één van de 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten.

= Ster in opbouw
= Ster + planeten

R1 A
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Figuur 63d: Omvormen van alle elektromagnetische straling en deeltjes straling tot protonen, elektronen en uiteindelijk waterstof.
				

Vorming uit dat waterstof van nieuwe sterren.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 23 heelalcyclus

1)

Alle uitgestraalde neutrino’s, fotonen en deeltjestraling worden met de tijd (14
– 18 miljard jaar) weer teruggevormd tot protonen, elektronen en waterstof. Dat
waterstof wordt via sterren weer omgezet tot beryllium en hoger.

2)

Gedurende vele tientallen miljarden jaren branden sterren hun waterstof volledig
op tot beryllium en hoger. Het eind van de levenscyclus van sterren verloopt
meestal explosief. Dan ontstaan compacte hemellichamen zoals witte dwergen,
rode reuzen, neutronensterren en locale zwarte gaten. Die zijn allemaal geschikt
om in het centrale zwarte gat te worden opgenomen.

3)

De het aantal sterrenstelsels, sterren en uit waterstof nieuw te vormen sterren
neemt in een periode van 300 – 400 miljard jaar af met de tijd.

4)

Door gravitatie neemt de uitdijing van het heelal steeds verder af tot uiteindelijk
nul. De uitdijing van de heelalbolschil kan pas eindigen als alle straling en
alle waterstof in de vorm van zwart gat atomen in dat centrale zwarte gat zit
opgesloten.
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Figuur 64:
Steeds langzamer uitdijende heelalbolschil met inkrimpende sterrenstelsels.
				Met daarin uitgebrande sterren, kleine zwarte gaten, rode reuzen, witte dwergen maar ook de vorming van nieuwe sterren.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Kernfusiegebied rondom centrale zwarte gat
= Witte dwerg

1)

Alle waterstof dat bij de Big Bangs is vrijgekomen is intussen grotendeels
via kernfusie in de sterren van sterrenstelsels omgezet in elementen
hoger dan beryllium. Die elementen kunnen in lokale kleine zwart gaten of
in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel worden opgenomen.

2)

Afhankelijk van hun omvang worden sterren getransformeerd in kleine
zwarte gaten, witte dwergen of rode reuzen, neutronensterren of andere
vormen van compacte hemellichamen. Deze vormen zijn allemaal
geschikt voor opname in het centrale zwarte gat.

3)

Bij alle sterrenstelsels krimpen de 2 – 4 spiraalarmen in de richting van
het centrale zwarte gat R1 A verdwijnen daarmee steeds verder in dit
centrale zwarte gat van het sterrenstelsel dat van nature bij 2,7 kelvin
verkeert.

4)

Door de 4 – 5 rotaties komen die sterrenstelsels met regelmaat met
elkaar in botsing en gaan daarbij steeds grotere stelsels vormen. Die 4 –
5 rotaties verdwijnen en gaan met de tijd op in de als enig overblijvende
rotatie van de centrale zwarte gat R1 A. Dat centrale zwarte gat R1 A
gaat met de tijd steeds sneller om zijn as roteren tot 1/2e – 1/3e van de
lichtsnelheid c.
Door de 4 – 5 rotaties botsen sterrenstelsels onderling en smelten deze
samen en gaan daarbij steeds grotere stelsels vormen.

5)

Het restant aan overgebleven, niet gefuseerd, waterstof, helium en lithium
wordt rond het centrale zwarte gat alsnog gefuseerd tot beryllium en
hoger en in dit super koude zwarte gat opgenomen. Dit kernfusieproces
maskeert het binnenin dat fusiegebied aanwezige supergrote en
superkoude centraal zwart gat van 2,7 kelvin.

6)

Het vergt ongeveer 300 ± 50 miljard jaar voordat het hele sterrestelsel
volledig in zijn centrale zwarte gat is opgenomen en alle waterstof, helium
en lithium is gefuseerd tot Be en hoger.

7)

In die periode moet ook alle elektromagnetische straling en
deeltjesstraling zijn terug getransformeerd tot protonen/elektronen en
waterstofatomen. Dat waterstof moet via kernfusie in nieuw gevormde
sterren eveneens getransformeerd zijn tot atomen hoger dan beryllium.
Zie figuren 63a, 63b, 63c en 63d.

= Klein zwart gat
= Rode reus
= Ster in opbouw
= Ster + planeten

R1 A

Meer dan halverwege stap 23 heelalcyclus
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Figuur 65:

Nog steeds uitdijende heelalbolschil met sterrenstelsels waarvan de spiraalarmen reeds inkrimpen.

				
				

De sterrenstelsels bevatten uitgebrande sterren; kleine zwarte gaten, rode reuzen en witte dwergen.
Uit straling en waterstof worden nieuwe sterren gevormd.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stap 23 heelalcyclus

1)

De heelalbolschil dijt nog steeds uit maar steeds langzamer. Intussen is
de waterstof, helium en lithium van de sterren via kernfusie opgebrand
en omgezet tot hogere elementen. De sterren zijn aan het eind van hun
‘waterstof-fase’ explosief getransformeerd tot compacte hemellichamen
zoals witte dwergen, rode reuzen en kleine zwarte gaten. Voor de
heelalcyclus maakt dat niet uit. Deze compakte hemellichamen vallen
terug naar het centrale zwarte gat R1 A en worden daarin opgenomen.

2)

De elementen H, He en Li hebben geen of slechts één elektronenpaar
en zijn daardoor niet te transformeren tot zwart-gat atomen. Deze
elementen kunnen niet ineen storten tot compacte hemellichamen zoals
witte dwergen, rode reuzen, neutronensterren en kleine zwarte gaten. Alle
compacte hemellichamen zijn van zichzelf superkoud (circa 2,7 kelvin).

3)

Rondom dat roterende centrale zwarte gat vormt zich een mee-roterend
hete zone met waterstof, helium en lithium die niet opneembaar is in het
centrale zwart gat. In die hete (gele) zone rondom het zwarte gat R1 A
moeten deze lichtste elementen eerst fuseren tot het element beryllium
(Be). Vanaf beryllium zijn atomen wel opneembaar in het centrale zwarte
gat.

4)

Alle zelf superkoude centrale zwarte gaten zijn omgeven door fuserend
waterstof/helium/lithium dat een temperatuur heeft van vele miljoenen
kelvin. Het centrale zwarte gat lijkt daardoor op een superzware ster. Dit
hete fusiegebied maskeert het superkoude centrale zwarte gat van 2,7
kelvin echter volledig.

5)

Alle elektromagnetische straling, deeltjes materie en kosmische straling
wordt in de heelalbolschil en in banen binnen sterrenstelsels steeds
verder omgewerkt tot protonen en elektronen en vervolgens omgevormd
tot waterstofatomen. Dat waterstof wordt samen met helium en lithium via
kernfusie omgezet in Be en hoger.

6)

Het heelal wordt steeds donkerder vooral in de eindfase van stap 23.
De intensiteit van de kosmische straling vanuit de centrale zwarte gaten
vordert en neemt met de tijd af.

7)

Alle sterrenstelsels zijn naast de afnemende uitdijingsnelheid ook
onderhevig aan een steeds verder afnemend aantal vormen van
rotaties en rotatiesnelheden; zie figuur 41. Uiteindelijk blijft van ieder
sterrenstelsel alleen het centrale zwarte gat over met één eigen
hoeksnelheid.

R1 A
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Figuur 66:

Eindfases van sterrenstelsels die volledig verdwijnen in hun eigen centrale zwarte gat.

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

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

= Kernfusiegebied rondom centrale zwarte gat
= Witte dwerg

Toelichting:

= Klein zwart gat
= Rode reus

1)

Bij alle sterrenstelsels verdwijnen de spiraalarmen uiteindelijk volledig
in het eigen centrale zwarte gat R1 A van het sterrenstelsel. Alle eerder
uitgezonden straling is ook teruggevormd tot protonen/elektronen en
waterstof en via kernfusie omgevormd tot beryllium en hoger.

2)

Gemiddeld vormt ieder sterrenstelsel evenveel straling van andere
stelsels om tot protonen/elektronen en waterstof als dat het stelsel zelf
uitstraalt binnen de heelalbolschil naar de andere stelsels.

3)

De rotatiesnelheid van het centrale zwarte gat neemt neemt in de loop
van de tijd toe tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Uiteindelijk
omvatten die centrale zwarte gaten alle kinetische energie van de uitdijing
van het heelal!

4)

Rondom het centrale zwarte gat is een fusiegebied aanwezige met
waterstof, helium en lithium dat eerst in omvang toeneemt en tegen het
eind van stap 23 weer afneemt en uiteindelijk zelfs volledig verdwijnt.
Zodra een zonnestelsel wordt opgenomen in het centrale zwarte gat blijft
alle H, He en Li achter in het fusiegebied. Zie de gele zone rondom het
zwarte gat R1 A.

5)

Alle sterrenstelsels worden steeds verder verzwolgen door hun eigen
centrale zwarte gat. Het fusiegebied rond R1 A met daarin H, He en
Li wordt steeds kleiner. Het hele systeem is zodanig uitgelegd dat alle
straling en alle materie voor 100% in één dat centrale zwarte gat terecht
komt en daar wordt opgesloten.

6)

De instabiel atomen in de centale zwarte gaten worden in de komende
tientallen miljarden jaren allemaal gestabiliseerd aan de buitenzijde van
dit zwarte gat. De uit die stabilisatie voortvloeiende kosmische straling
neemt met de tijd steeds verder af. Ver voor het eind van stap 23 neemt
de kosmische straling steeds verder af tot nul.

7)

Alle kosmische straling moet met de tijd worden ingevangen in banen
binnen en worden teruggevormd tot protonen/elektronen en waterstof
en via kernfusie in sterren of rondom het centrale zwarte gat worden
omgevormd tot het atoom beryllium (Be) en hoger.

8)

Bij alle centrale zwarte gaten is de uitdijingsnelheid afgenomen tot enkele
tientallen km/s. Via het samenvoegen van sterrenstelsels ontstaan steeds
grotere stelsels. Aan het eind van stap 23 is het oorspronkelijke aantal
van 4 – 5 rotaties en rotatiesnelheden volledig verdwenen en zijn die
rotaties net als alle materie en kinetische energie volledig opgenomen in
de rotatiesnelheid van het centrale zwarte gat R1 A.

= Ster

R1 A

v(r)

R1 A

R1 A

R1 A

Eind stap 23 heelalcyclus
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Figuur 67:

Alle sterrenstelsels worden steeds verder opgenomen in hun eigen centrale zwarte gat.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Kernfusiegebied rondom centrale zwarte gat

Stap 27 heelalcyclus

1)

Alle sterrenstelsels inclusief alle eerder uitgezonden straling verdwijnen
steeds meer in het eigen centrale zwarte gat waarvan de rotatiesnelheid
toeneemt tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid. Deze rotatie van het
centrale zwarte gat omvat dan alle kinetische energie van de uitdijing van
het heelal.

2)

Zodra een sterrenstelsel volledig is opgenomen in het snel om zijn as
roterende centrale zwarte gat resteert alleen nog het laatste restant van
het fusiegebied met H, He en Li dat afkomstig is van uitgebrande sterren
en hun planeten. De kosmische straling in het heelal neemt steeds verder
af en het heelal wordt steeds donkerder.

3)

De 4 – 5 vormen van rotatie en rotatiesnelheden van sterrenstelsels uit
het begin van stap 23 verdwijnen in toenemende mate naarmate de
sterrenstelsels steeds meer worden samengevoegd tot grotere stelsels.
Deze kinetische energie resulteert uiteindelijk in een toename van de
hoeksnelheid van het dan aanwezige centrale zwarte gat.

4)

Rondom alle zwarte gaten is een kernfusiegebied aanwezig dat met de
tijd van tientallen miljarden jaren steeds geringer van omvang wordt.

5)

Gravitatie reduceert de uitdijingsnelheid van deze centrale zwarte gaten/
heelalbolschil tot tientallen km/s. De daarbij vrijkomende kinetische
energie wordt vrijwel volledig omgezet in hoeksnelheid van het dan
aanwezige centrale zwarte gat.

6)

Rondom alle zwarte gaten is een kernfusiegebied aanwezig dat met de
tijd van tientallen miljarden jaren steeds kleiner van omvang wordt en
verdwijnt uiteindelijk volledig ver voordat stap 23 is afgelopen.

= Witte dwerg
= Klein zwart gat
= Rode reus
= Ster

R1 A
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Figuur 68:

Alle sterrenstelsels worden steeds verder opgenomen in hun centrale zwart gat.

				

Het fusiegebied rondom R1 A is uiteindelijk volledig verdwenen.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Witte dwerg

1)

Het volledige sterrenstelsel inclusief alle eerder uitgezonden
elektromagnetische straling en deeltjesstraling is opgenomen in lokale
zwarte gaten en in het centrale zwarte gat of in één van de andere
miljarden zwarte gaten.

2)

Het resterende centrale zwarte gat roteert met circa 100 - 150 Mm/s of
1/3e – 1/2e c linksom of rechtsom zijn as. Deze rotatie as is precies gericht
op het centrum C van het heelal.
Dat door de rotatiesnelheid sterk afgeplatte centrale zwarte gat krijgt een
diameter van circa 40 – 70 Mm.

3)

Het centrale zwarte gaten is volledig gestabiliseerd en zendt geen
kosmische straling meer uit.

4)

Het vroeger aanwezige fusiegebied is intussen volledig verdwenen.

5)

In de nog resterende spiraalarmen/Franks zijn geen sterren meer
aanwezig, alleen restanten van sterren in de vorm van witte dwergen,
rode reuzen en lokale zwarte gaten die allemaal bij 2,7 kelvin verkeren.

6)

De 4 – 5 rotatiesnelheden van het centrale zwarte gat in het verleden
zijn in de tussentijd volledig verdwenen tijdens het samensmelten van de
sterrenstelsels. Het in omvang toegenomen centrale zwarte gat bezitten
aan het eind van stap 23 alleen nog zijn eigen rotatiesnelheid. De rotatieas is gericht op centrum C van het heelal.

= Klein zwart gat
= Rode reus

R1 A

Eind stap 23 heelalcyclus

118

Figuur 69:

Alle sterrenstelsels worden steeds verder opgenomen in hun eigen centrale zwarte gat.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

= Witte dwerg
= Klein zwart gat

Tegen het einde van stap 23 heelalcyclus

1)

Alle sterrenstelsels inclusief alle eerder uitgezonden straling verdwijnen
steeds meer in het eigen centrale zwarte gat waarvan de rotatiesnelheid
toeneemt tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid. Deze rotatie van het
centrale zwarte gat omvat dan alle kinetische energie van de uitdijing van
het heelal.

2)

Zodra een sterrenstelsel volledig is opgenomen in het snel om zijn as
roterende centrale zwarte gat resteert alleen nog het laatste restant van
het fusiegebied met H, He en Li dat afkomstig is van uitgebrande sterren
en hun planeten. De kosmische straling in het heelal neemt steeds verder
af en het heelal wordt steeds donkerder.

3)

De 4 – 5 vormen van rotatie en rotatiesnelheden van sterrenstelsels uit
het begin van stap 23 verdwijnen in toenemende mate naarmate de
sterrenstelsels steeds meer worden samengevoegd tot grotere stelsels.
Deze kinetische energie resulteert uiteindelijk in een toename van de
hoeksnelheid van het dan aanwezige centrale zwarte gat.

4)

Rondom alle zwarte gaten is een kernfusiegebied aanwezig dat met de
tijd van tientallen miljarden jaren steeds geringer van omvang wordt.

5)

Gravitatie reduceert de uitdijingsnelheid van deze centrale zwarte gaten/
heelalbolschil tot tientallen km/s. De daarbij vrijkomende kinetische
energie wordt vrijwel volledig omgezet in hoeksnelheid van het dan
aanwezige centrale zwarte gat.

6)

Rondom alle zwarte gaten is een kernfusiegebied aanwezig dat met de
tijd van tientallen miljarden jaren steeds kleiner van omvang wordt en
verdwijnt uiteindelijk volledig ver voordat stap 23 is afgelopen.

= Rode reus

R1 A
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Figuur 70:

Het kernfusie proces is volledig afgerond.

				
				
Het sterrenstelsel en zijn straling is weer volledig 100% opgenomen in het centrale zwarte gat.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:
= Centrale zwarte gat nabij 0 kelvin

v(r)

Stap 24 heelalcyclus

1)

Door het samenvoegen van sterrenstelsels neemt het centrale zwarte gat
toe in omvang en krijgen deze aan het eind resterende centrale zwarte
gaten een diameter van circa 30 – 70 Mm. Het aantal centrale zwarte
gaten is aanzienlijk afgenomen.
De oorspronkelijke 4 – 5 rotatie snelheden gaan daarbij volledig op in
die van het resterende centrale zwarte gat. Uiteindelijk resteert alleen de
hoeksnelheid van deze grote centrale zwarte gaten die zijn opgebouwd
uit tientallen sterrenstelsels en R1 A’s.

2)

Alle eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjesstraling
zijn als materie weer volledig opgenomen in één van die resterende
centrale zwarte gaten die met circa 100 - 150 Mm/s of 1/3e – 1/2e c
linksom of rechtsom hun as roteren. Die rotatie resulteert in rotatie
gravitatie.

3)

Het centrale zwarte gat is nog steeds niet volledig gestabiliseerd en De
uitdijingsnelheid van alle resterende centrale zwarte gaten t.o.v. C is
gereduceerd tot nul.

4)

Alle centrale zwarte gaten zijn reeds tientallen miljarden jaren volledig
gestabiliseerd en zenden geen kosmische straling meer uit.

5)

Door de rotatiegravitatie van de centrale zwarte gaten start het inkrimpen
van het heelal. Dat is stap 25. Dat inkrimpen geldt simultaan gelijktijdig
voor alle centrale zwarte gaten in de heelalbolschil.

R1 A
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Figuur 71:

Einde uitdijing heelalbol:

				
				

Alle sterrenstelsels zijn verdwenen in hun centrale zwarte gat.
Het heelal is absoluut koud en donker.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

v(r)

Stap 24 heelalcyclus

1)

De uitdijingsnelheid is alom gelijktijdig afgenomen tot 0 km/s. Alle materie,
alle eerder uitgezonden elektromagnetische straling, alle deeltjesstraling en alle kinetische energie zit weer voor 100% opgesloten in deze
centrale zwarte gaten. Die roteren met circa 100 - 150 Mm/s of 1/3e –
1/2e c linksom of rechtsom hun as roteert. Die rotatie resulteert in rotatie
gravitatie.

2)

Door het samenvoegen van sterrenstelsels zijn de centrale zwarte gaten
maximaal van omvang met een diameter van circa 30 – 70 Mm. Het
aantal centrale zwarte gaten is aanzienlijk afgenomen.
De oorspronkelijke 4 – 5 rotatie snelheden zijn volledig opgegaan in die
van de resterende centrale zwarte gaten. Uiteindelijk resteert alleen de
hoeksnelheid van deze grote centrale zwarte gaten als concentraat van
tientallen sterrenstelsels en R1 A’s.

3)

De heelalbolschil bereikt zijn maximaal mogelijke omvang als een perfect
ronde heelalbolschil met een straal van circa 3 – 3,5 miljard lichtjaar.
Alle uitdijingsnelheid is dan volledig omgezet in rotatiesnelheid van de
centrale zwarte gaten en gravitatie-energie t.o.v. C.

4)

Door de rotatiegravitatie van de centrale zwarte gaten start vervolgens
het inkrimpen van het heelal. Dat is echter stap 25. Dat inkrimpen geldt
simultaan gelijktijdig voor alle centrale zwarte gaten in de heelalbolschil.

5)

Die, door rotatie, sterk afgeplatte centrale zwarte gat hebben allemaal
globaal de dezelfde diameter van circa 40 – 70 Mm. Alle rotatie assen
van deze centrale zwarte gaten staan loodrecht op het vlak van de locale
heelalbolschil en staan precies gericht op het centrum C van het heelal.

6)

Alle centrale zwarte gaten zijn reeds tientallen miljarden jaren volledig
gestabiliseerd en zenden geen kosmische straling meer uit.

R1 A
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Figuur 72:
Het terugvormen van (anti)protonen
				vanuit higgs deeltjes, neutrino’s/frankino’s, infrarood fotonen, proto-protonen en vanuit deeltjes straling.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:

Stappen 17 – 24 heelalcyclus

Stap 1) Beide higgs deeltjes zijn de kleinst denkbare massadeeltjes van het proton en die van het antiproton. Deze zijn gedetailleerd beschreven en van figuren voorzien in document F1a 2014.
Beide higgs deeltjes verschillen alleen in hoofd-rotatierichting om de lengteas linksom (LO) of rechtsom
(RO). Het elementaire proton higgs deeltje kan niet annihileren met zijn anti higgs deeltje!
In de relatieve rusttoestand is op higgs niveau sprake van een vaste hoeveelheid kinetische energie. Die
toestand gaat gepaard met drie vaste hoeksnelheden van de higgs deeltjes één snelle rond de lengteas
en twee veel langzamere gelijke rotaties rond hun beide breedte-assen linksom en rechtsom. De rotatiesnelheid van higgs deeltjes rond hun lengteas is circa duizend maal groter dan die rond de beide breedte
assen. Beide higgs deeltjes van het proton verschillen primair alleen in rotatierichtingen!
Die drie vaste hoeksnelheden resulteren in de relatieve rusttoestand heelalwijd in een vaste hoeveelheid:
a) (anti)massa, b) positieve of negatieve elektrische lading en c) parallelle of antiparallelle magnetische
spin. Beide higgs deeltjes hebben dezelfde maar tegengestelde ruimtelijke basisvorm en verschillen in
teken van zowel massa, lading als magnetische spin. Op higgs niveau kan geen annihilatie plaatsvinden.
Dat kan eerst op het niveau van equivalente materie/antimeterie!
Stap 2) Beide higgs deeltjes van het proton trekken elkaar wederzijds aan via zowel lading en magnetische
spin en vormen dan neutrino’s/frankino’s. Deze neutrino’s zijn majorana deeltjes. Binnenin die neutrino’s
kunnen de beide higgs deeltjes (de gewone vorm en zijn antivorm) niet met elkaar annihileren! Het (anti)
neutrino/frankino heeft als deeltje weer zijn eigen drie rotaties! De meetbare massa, lading en spin van
deze deeltjes is nul! Zie document F1b.
Stap 2a) Twee neutrino’s/frankino’s samen vormen een dubbelneutrino/frankino. Dat zijn ook weer majorana deeltjes. Daarvan is ook weer een antivorm mogelijk. De meetbare massa, lading en spin van deze
dubbelneutrino’s is eveneens nul! Zie document F1b.
Stap 3) Via aanhechting van nog een neutrino/frankino ontstaat het infrarood foton en het anti-infrarood
foton (niet getekend). De meetbare massa, lading en spin van het foton en antifoton is eveneens nul! Dit
zijn eveneens majorana deeltjes. De majorana deeltjes zijn als groep beschreven in document F1b.
Stap 4) Vanuit 4,5 infrarood fotonen en 27 higgs deeltjes valt 1/3e deel van het (anti)proton op te bouwen.
Zie document F1c.
Stap 5) Met drie stuks 1/3e (anti)proton en met 81 higgs deeltjes is het gehele proto proton en het gehele
anti proto proton op te bouwen. Zulke proto protonen bestaan uit drie quarks van ieder 27 higgs deeltjes.
In deze toestand is nog geen sprake van materie of antimaterie. Daarvoor moet eerst nog E = ½ mc2 aan
rotatie-energie aan het proto-proton worden toegevoegd.

1=
2=
2a=
3=
4=
5=
6=

proton higgs / anti higgs deeltje
proton neutrino / anti neutrino
proton dubbelneutrino / anti dubbel neutrino
proton foton / anti foton
1/3 deel van het proto proton / anti proton
proto proton / anti proton zonder E = 1/2 mc2 = geen materie / geen anti materie
proton / anti proton + E = 1/2 mc2 = materie / anti materie

Stap 6) Tijdens het doorlopen van elektrische en magnetische velden van sterren en sterrenstelsel gaan
deze proto-protonen steeds sneller om hun lengte-as roteren waarbij uiteindelijk maximaal E = ½ mc2 aan
rotatie-energie wordt toegevoegd. Met E = ½ mc2 aan rotatie-energie wordt tevens het kenmerk van materie (rotatie rechtsom) of dat van antimaterie (rotatie linksom) toegevoegd.
Het proton en antiproton zijn nu wel materie en antimaterie voor elkaar. Bij wederzijds kontakt annilileren beide deeltjes. In deze opzet komen daarbij stapsgewijs samen 27 infrarood fotonen vrij (majorana
deeltjes) en tevens E = 2 x ½ mc2= mc2 aan rotatie-energie. Bij die annihilatie wordt geen enkele vorm van
massa omgezet in energie!
Einsteins formule geldt kwantitatief alleen voor annihilatie en voor m = materie/antimaterie. Deze formule
geldt niet voor m = massa/antimassa! Voor de volledige opbouw van het (anti)proton zie document F1c.
De volledige opbouw van het proton/antiproton staat uitgebreider in document F1c
www.uiterwijkwinkel.eu
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Figuur 73:
Het terugvormen van (anti)elektronen
				vanuit higgs deeltjes, neutrino’s/frankino’s, licht fotonen, proto-elektronen en vanuit deeltjes straling.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
Toelichting:

Stappen 17 – 24 heelalcyclus

Stap 1) Beide higgs deeltjes zijn de kleinst denkbare massadeeltjes van het elektron en die van het anti-elektron. Deze zijn gedetailleerd beschreven en van figuren voorzien in document F1a 2014.
Beide higgs deeltjes verschillen alleen in hoofd-rotatierichting om de lengteas linksom (LO) of rechtsom
(RO). Het elementaire higgs elektron deeltje kan niet annihileren met zijn anti-higgs deeltje noch met één
van beide proton higgs deeltjes!
In de relatieve rusttoestand is op higgs niveau sprake van een vaste hoeveelheid kinetische energie en
dat gaat gepaard met drie vaste hoeksnelheden van de higgs deeltjes rond de lengteas en rond hun beide
breedte-assen linksom en rechtsom. De rotatiesnelheid van higgs deeltjes rond hun lengteas is circa
duizend maal groter dan die rond beide breedte assen. Beide higgs deeltjes van het elektron verschillen
primair alleen in rotatierichtingen!
Die drie vaste hoeksnelheden resulteren in de relatieve rusttoestand heelalwijd in een vaste hoeveelheid:
a) (anti)massa, b) positieve of negatieve elektrische lading en c) parallelle of antiparallelle magnetische
spin. Beide higgs deeltjes hebben dezelfde maar tegengestelde ruimtelijke basisvorm en verschillen in
teken van zowel massa, lading als magnetische spin. Op higgs niveau kan geen annihilatie optreden!
Dat kan eerst op het niveau van equivalente materie/antimeterie!
Stap 2) Beide higgs deeltjes van het elektron trekken elkaar wederzijds aan via zowel lading en magnetische spin en vormen dan neutrino’s/frankino’s. Binnenin het neutrino kunnen de beide higgs deeltjes niet
met elkaar annihileren. Het (anti)neutrino/frankino heeft als deeltje weer zijn eigen drie rotaties! De meetbare massa, lading en spin van deze deeltjes is nul! Deze neutrino’s zijn majorana deeltjes.
Zie document F1b.
Stap 2a) Twee neutrino’s/frankino’s samen vormen een dubbelneutrino/frankino. Daarvan is ook een antivorm mogelijk. De meetbare massa, lading en spin van deze deeltjes is eveneens nul! Dit zijn eveneens
majorana deeltjes. Zie document F1b.
Stap 3) Via aanhechting van nog een neutrino/frankino ontstaat het infrarood foton en het anti-infrarood
foton (niet getekend). De meetbare massa, lading en spin van het foton is eveneens nul! Dit zijn dus eveneens majorana deeltjes. De majorana deeltjes zijn als groep beschreven in document F1b.
Stap 4) Vanuit 4,5 lichtfotonen en 27 higgs deeltjes van het elektron valt 1/3e deel van het (anti)elektron op
te bouwen. Zie document F1c.
Stap 5) Met drie stuks 1/3e (anti)elektron en 81 higgs deeltjes is het gehele proto elektron en het gehele anti proto elektron op te bouwen. Zulke proto elektronen bestaan uit drie quarks van ieder 27 higgs
deeltjes. In deze toestand is nog geen sprake van materie of antimaterie.
Daarvoor moet eerst nog E = ½ mc2 aan rotatie-energie aan het proto elektron worden toegevoegd.

1=
2=
2a=
3=
4=
5=
6=

elektron higgs / anti higgs deeltje
elektron neutrino / anti neutrino
elektron dubbelneutrino / anti dubbel neutrino
elektron foton / anti foton
1/3 deel van het proto elektron / anti elektron
proto elektron / anti elektron zonder E = 1/2 mc2 = geen materie / geen anti materie
elektron / anti elektron + E = 1/2 mc2 = materie / anti materie

Stap 6) Tijdens het doorlopen van elektrische en magnetische velden van sterren en sterrenstelsel gaan
de proto-elektronen steeds sneller om hun lengte-as roteren waarbij uiteindelijk maximaal E = ½ mc2 aan
rotatie-energie wordt toegevoegd. Met E = ½ mc2 aan rotatie-energie wordt tevens het kenmerk van materie (rotatie rechtsom) of dat van antimaterie (rotatie linksom) toegevoegd.
Het elektron en anti-elektron zijn nu wel materie en antimaterie voor elkaar. Bij wederzijds kontakt annilileren beide deeltjes. In deze opzet komen daarbij dan stapsgewijs samen 27 lichtfotonen vrij (majorana
deeltjes) en tevens E = 2 x ½ mc2= mc2 aan rotatie-energie vrij. Bij die annihilatie wordt geen enkele vorm
van massa omgezet in energie!
Einsteins formule geldt alleen voor m = materie/antimaterie en geldt niet voor m = massa/antimassa!
Voor de volledige opbouw van het (anti)elektron zie document F1c.
De volledige opbouw van het elektron/anti-elektron staat uitgebreider in document F1c
www.uiterwijkwinkel.eu
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Figuur 74:

Situatie 1 met een volledig open heelal:

				
				

Alle elektromagnetische straling verplaatst zich puur rechtlijnig door het heelal.
Hun banen worden niet afgebogen.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Emissiepunt

I

Aarde

Toelichting:

Stappen 16 – 24 heelalcyclus

1)

Situatie 1 gaat uit van de veronderstelling dat alle elektromagnetische
straling zoals die van neutrino’s licht/infrarood fotonen (majorana deeltjes)
geen enkele meetbare massa, lading en/of magnetische spin bezitten.
In dat geval wordt de straling van neutrino’s, fotonen van licht en infrarood
dan niet afgebogen door elektrische, magnetische en gravitatie velden
die uitgaan van sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten. De straling van
fotonen wordt alleen afgebogen bij passage door een gas of vloeistof.

2)

In situatie I verplaatsen fotonen van licht en infrarood zich via rechte
banen door en naar buiten het heelal/de heelalbolschil. Ze verlaten dan
massaal de heelalbolschil. Het heelal is geen volledig gesloten systeem!
Bij iedere cyclus verliest het heelal een grote hoeveelheid massa, lading,
spin en kinetische energie!

3)

Situatie I geldt voor een heelal zonder elektrische en magnetische
velden. Dan zouden alle neutrino’s, fotonen en subatomaire deeltje
materie zich via de geschetste rechte lijnen verplaatsen door het heelal
en vanuit de heelalbolschil treden.

4)

Het doorlopen van meerdere heelalcycli is niet meer mogelijk. Zo’n open
heelal is te beschouwen als een éénmalig fenomeen. Situatie 1 treedt
niet op!

5)

Einstein stelde dat gravitatie het gevolg was van de kromming van tijd
en ruimte. Dat is niet het geval. Gravitatie wordt gegenereerd door de
‘schil’ elektronen van atomen en die van zwart gat atomen en pas als
die atomen onderhevig zijn aan (rotatie)snelheid in het heelal. Gravitatie
ontstaat pas vanaf atomair niveau. Zie documenten E3 en E3-1.
Gravitatie wordt niet gegenereerd op subatomair niveau!
Bovengenoemde vormen van neutrino’s, fotonen en subatomaire straling
genereren ondanks hun massa zelf geen enkele vorm van gravitatie.
Subatomaire straling wordt op geen enkele manier afgebogen door
gravitatievelden!

6)

Alle neutrino’s/fotonen zijn majorana deeltjes en bezitten gelijk de
subatomaire deeltjes van materiestraling echter wel degelijk netto en
minieme hoeveelheid meetbare: 1) massa, 2) lading, 3) magnetische spin
en daarnaast 4) een goed meetbare kinetische energie.

7)

Alleen gravitatie straling en de heelalkloktijd bezitten geen enkele vorm
van massa, lading, magnetische spin en kinetische energie. Gravitatie
straling en tijd worden als enige niet afgebogen in het heelal! Alle
gravitatie straling en tijd verlaat de heelalbolschil definitief.

8)

Alle sterren, zwarte gaten en sterrenstelsels zenden elektrische,
magnetische en gravitatie velden uit. Die velden zorgen bij alle
elektromagnetische straling voor een minieme afbuiging in hun rechte
banen door het heelal en zorgt voor een afwijking van gemiddeld slechts 124
circa 1 graad per 10 – 40 millennia!

Figuur 75:

Situatie II met eveneens open heelal:

				

Alle elektromagnetische straling wordt afgebogen tot spiraalvormige banen en verplaatst zich daarna via rechtlijnige spiralen door het heelal.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Straling van licht en deeltjes materie als rechte spiraal.

II

Emissiepunt

Aarde

Toelichting:

Stappen 16 – 24 heelalcyclus

1)

Situatie II veronderstelt dat alle vormen van elektromagnetische straling
(neutrino’s en fotonen) en alle subatomaire deeltjes een minieme massa,
lading en spin hebben die net geen nul is. Hun gravitatie is wel absoluut
nul. Zie document F1a 2014 en F1b www.uiterwijkwinkel.eu . De massa,
lading, spin en kinetische energie van gravitatie straling is nul.

2)

De banen van alle neutrinino’en van alle fotonen worden nu wel degelijk
afgebogen door elektrische en magnetische velden van sterren,
sterrenstelsels en zwarte gaten. Daarbovenop komt de breking bij
passage van straling door gassen en vloeistoffen.

3)

Door die uiterst geringe afbuiging van gemiddeld 1 graad per 10 - 40
duizend jaar gaan alle neutrino’s en fotonen nu spiraalvormige banen
doorlopen in plaats van puur rechte banen
Voorlopig wordt uitgegaan dat deze spiralen een straal hebben van 0,4 –
0,6 miljoen lichtjaar en een spoed van 2 – 3 miljoen lichtjaar. Situatie II
gaat nog uit van rechte spiralen.

4)

Bij één cirkelgang doorloopt het neutrino, foton en subatomair deeltje
dan een afstand van circa 24 – 36 miljoen lichtjaar terwijl netto slechts
een afstand van 2 – 3 miljoen lichtjaar is overbrugd. In dat geval is het
heelal circa 5 x kleiner dan tot 2015 is gedacht. Dat resulteert in een
heelalbolschil met een straal van circa 3 – 3,5 miljard lichtjaar i.p.v. een
ogenschijnlijke straal van 13,8 miljard lichtjaar!

5)

Het heelal is veel kleiner dan we anno 2015 dachten en is een open
systeem. In situatie II met rechte spiralen verlaat het merendeel van
alle neutrino’s en fotonen de heelalbolschil. De heelalbolschil lekt dan op
grote schaal massa, materie, lading, spin en kinetische energie.

6)

De heelalcyclus is dan eindig proces dat vroeg of laat stopt! Situatie II
kan evenmin.
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Figuur 75a:

Situatie II met vergaand open heelal:

				
				

Elektromagnetische straling doorloopt geen puur rechte spiralen maar gebogen spiralen tot ver buiten de heelalbolschil.
De heelalbolschil verliest massa, materie, lading, spin en kinetische energie.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

II

A

= De werkelijke straal heelalbolschil (3,0 +/- 0,5 miljard lichtjaar).

B

= De schijnbare straal heelalbolschil (13,7 miljard lichtjaar).

Toelichting:

Emissiepunt

1)

Door hun minieme, niet meetbare, lading en spin doorlopen neutrino’s, fotonen
en subatomaire straling geen puur rechte spiralen maar worden deze spiralen
op hun beurt voor een deel weer afgebogen richting elektrische en magnetische
velden die overal aanwezig zijn binnen de sterrenstelsels in de heelalbolschil.

2)

Tussen de sterrenstelsels is de heelalbolschil slechts enkele tot tientallen
lichtjaren dik. Daar is uitsluitend een minieme hoeveelheid gasvormig en
vloeibaar waterstof aanwezig. Binnen de sterrenstelsels is de heelalbolschil
duizenden lichtjaren dik en bevat deze naast waterstof ook helium en allelei
andere gasvormige moleculen.

3)

De banen van alle neutrino’s, fotonen en subatomaire deeltjes worden zodanig
afgebogen dat deze straling voor een groot gedeelte niet steeds binnen de
heelalbolschil blijven voortbewegen. Het grootste deel van de neutrino’s en
fotonen zal echter definitief buiten de heelalbolschil en zijn elektrische en
magnetische velden geraken en verdwijnen in het oneindige niets.
Een klein gedeelte van de straling blijft wel binnen de heelalbolschil
voortbewegen en hopt via de heelalbolschil van sterrenstelsel naar volgende
sterrenstelsel.

4)

Met die neutrino’s en fotonen verliest het heelal bij iedere cyclus netto een grote
hoeveelheid massa, materie, lading, spin en kinetische energie. Dit heelal loopt
langzaam leeg!

5)

Het aantal cycli van het heelal is eindig. Vermoedelijk is sprake van slechts één
cyclus. Situatie II is niet mogelijk.

6)

In figuur 75a is weergegeven dat het licht en de infrarood straling van ieder
willekeurig emissiepunt in het verre heelal de aarde bereikt via minimaal 4
verschillende banen. Op aarde zien we ieder object in het verre heelal dan op
minimaal 4 verschillende posities aan het firnament (zie uitvergroting). In die
uitvergroting zijn slechts 4 banen getekend.

7)

Mogelijk nemen we hetzelfde object in het diepe heelal wel 10 – 20 x of meer
waar op verschillende momenten. In het via de heelalbolschil aangevoerde
straling is sprake van een aanzienlijke dubbeltelling.

II
C

A

Aarde

B

13,7 miljard lichtjaar

Stappen 16 – 24 heelalcyclus
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Figuur 76a:

Situatie III met vrijwel gesloten heelal:

				

Behalve gravitatie en tijd blijft alle overige straling 100% binnen de heelalbolschil voortbewegen.

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

III

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

A

= De werkelijke straal heelalbolschil (3,0 +/- 0,5 miljard lichtjaar).

B

= De schijnbare straal heelalbolschil (13,7 miljard lichtjaar).

C

= Schijnbare ligging emissiepunt op heelalbolschil (+/-10 miljard (109) lichtjaar).

Toelichting:
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Stappen 16 – 24 heelalcyclus

1)

Als gevolg van het aanwezige waterstofgas in de heelalbolschil en waterstofen heliumgas binnen de sterrenstelsels treden minieme afbuiging op in de
banen van neutrino’s, fotonen en deeltjesstraling. Door die afbuiging fungeert
de heelalbolschil in de praktijk als een soort dunne ‘glasvezelbol’. Binnen die
‘glasvezelbol’ blijven alle neutrino’s, alle fotonen van licht en infrarood en alle
deeltjes materie voor 100% gevangen.

2)

De heelalbolschil is dan een volledig gesloten systeem waaruit geen enkele
vorm van massa, materie, lading, spin en kinetische energie kan ontsnappen.

3)

De heelalbolschil is alleen open voor gravitatie en tijd. Beide fenomenen zijn
absoluut zonder enige vorm van massa, materie, lading, spin en kinetische
energie. Doordat massa afwezig is verplaatsten gravitatie en tijd zich met
oneindig grote snelheid door het heelal en steeds 100% rechtlijnig. Alle tijd en
gravitatie verlaat de heelalbolschil steeds volledig zodra deze gegenereerd zijn.

4)

De overige straling van neutrino’s, fotonen en subatomaire deeltjes spiraliseert
gedurende miljarden jaren en blijft zijn baan vervolgen door de heelalbolschil
totdat deze straling wordt geabsorbeerd of wordt teruggevormd tot materie.
In figuur 76a zijn slechts vier banen getekend van één willekeurig emissiepunt
binnen de heelalbolschil in één van de 4 – 20 miljard sterrenstelsels. In
werkelijkheid zal sprake zijn van veel meer (circa 10 – 20 of meer) grillige
banen en routes die allemaal volledig via de heelalbolschil en daar aanwezige
sterrenstelsels lopen.

5)

Door die minieme afbuiging genereert de heelalbolschil prachtige beelden van
het diepe heelal. Dat zijn geen reële beelden maar (volledig) virtuele beelden. In
werkelijkheid staan de waargenomen objecten op een geheel andere plaatsen
dan deze op aarde worden waargenomen.

6)

Door die afbuiging en virtuele beelden is het heelal geen steeds sneller uitdijend
systeem doch een door gravitatie steeds langzaam uitdijende heelalbolschil.
Die uitdijing komt pas over 300 – 400 miljard jaar tot stilstand. Daarna krimpt het
heelal weer in.
De huidige heelalbolschil is als zodanig niet waarneembaar. Deze heelalbolschil
is een factor 5 x kleiner (straal 3 – 3,5 miljard lichtjaar) dan anno 2015 wordt
aangenomen (straal 13,8 miljard lichtjaar).

7)

Alle vormen van neutrino’s en elektromagnetische straling worden in een
periode van circa 14 – 18 miljard jaar teruggevormd tot protonen (figuur 72),
elektronen (figuur 73) en waterstof. Alle informatie uit de heelalbolschil ouder
dan 14 – 18 miljard jaar is reeds teruggevormd tot waterstof en is daarmee
voorgoed ‘gewist’ en verdwenen. Het huidige heelal is veel ouder (circa 20 – 25
miljard jaar) dan gedacht.

8)

Via de heelalcyclus, het min/max 1 beginsel (document F1f
www.uiterwijkwinkel.eu ) en het mathematisch heelalmodel zijn alle 29 stappen
tot in detail nader uit te werken en te kwantificeren. Dat heeft vergaande
gevolgen voor onze kijk op het heelal en positie daarbinnen.

C

E

C
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Figuur 76b: Situatie III met gesloten heelal en heelalbolschil:
				

Behalve gravitatie en tijd blijft alle overige vormen van straling voor 100% binnen de heelalbolschil voortbewegen.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

III
Emissiepunt

Stappen 16 – 24 heelalcyclus

1)

Alle vormen van straling met hun massa, materie, lading, spin en
kinetische energie blijven steeds voor 100% voortbewegen binnen de
heelalbolschil. De heelalbolschil is een volledig gesloten systeem. Geen
enkele vorm van massa, materie en kinetische energie kan daaraan
ontsnappen.

2)

De heelalbolschil is te beschouwen als een soort relatief dunne
‘glasvezelbol’ waarbinnen alle neutrino’s, fotonen van licht en infrarood en
alle deeltjes materie voor 100% gevangen blijven en voortbewegen.

3)

De straling van verre objecten bereikt de aarde via verschillende banen.
We nemen ieder object op aarde waar op verschillende plaatsen aan het
firnament met onderlinge tijdverschillen van soms enkele dagen of jaren.
De heelalbolschil genereert veel dubbeltellingen.

4)

In figuur 76b zijn slechts vier banen getekend van één willekeurig
emissiepunt binnen de heelalbolschil op in één van de 4 – 20 miljard
sterrenstelsels. In werkelijkheid zal sprake zijn van veel meer (circa 10
– 20 of meer) grillige banen en routes die allemaal volledig binnen de
heelalbolschil lopen en langs en door de aanwezige sterrenstelsels lopen.

5)

Alle vormen van neutrino’s, alle elektromagnetische straling en alle
deeltjesstraling worden in een periode van circa 14 – 18 miljard jaar
teruggevormd tot protonen (figuur 72), elektronen (figuur 73) en tot
waterstof.

6)

Het heelal is een factor 5 x kleiner (straal heelalbolschil is circa 3 –
3,5 miljard lichtjaar) dan anno 2015 wordt aangenomen (straal heelal
bedraagt 13,8 miljard lichtjaar). Het door astronomen waargenomen
heelal berust op virtuele beelden die aangeleverd worden via de
heelalbolschil.
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Figuur 77: Situatie IV met het volledig gesloten heelal:
Alle straling van neutrino’s, fotonen en subatomaire deeltjes blijft volledig en 100% gevangen binnen de heelalbolschil.
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

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

Toelichting:

Stappen 16 – 24 heelalcyclus

= Aarde

1)

Alle straling blijft voortbewegen binnen de heelalbolschil en blijft volledig
daarbinnen opgesloten. Daardoor is de heelalbolschil een 100% gesloten
systeem voor massa, materie en kinetische energie!

= Emissiepunt

2)

Alle straling van neutrino’s, fotonen en subatomaire deeltjes wordt in een
periode van circa 14 – 18 miljard jaar tijdens hun tocht binnen de heelalbolschil
en langs sterren en sterrenstelsels teruggevormd tot protonen, elektronen en
waterstof. Zie figuren 72 &73.
Binnen de bestaande sterrenstelsels resulteert dat gedurende tientallen
miljarden jaren in de vorming van nieuwe sterren.

3)

Op basis van dit volledig gesloten systeem van massa, materie en kinetische
energie kan de heelalcyclus zichzelf eindeloos blijven herhalen in de vorm
van een volledig energieneutrale cyclus. Deze cyclus bestaat uit 29 precies te
beschrijven stappen. Van die heelalcyclus kunnen astronomen alleen de huidige
stap 23 waarnemen. Iedere cyclus duurt exact even lang en neemt naar huidige
schatting 2015 circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar in beslag.

4)

De heelalcyclus voldoet aan het minimaal en maximaal één beginsel (min/max
1) beschreven in document F1f. Op basis van min/max 1 zijn alle aan stap 23
voorafgaande stappen en alle nog komende stappen volledig af te leiden en zijn
daarmee alle 29 stappen van de heelalcyclus te beschrijven.

5)

De huidige heelalcyclus is mathematisch te modelleren. Met zo’n wiskundig
model zijn alle 29 stappen met de tijd steeds verder en uiteindelijk tot in
detail kwantitatief in te vullen. Dit zal de huidige kijk op het heelal ingrijpend
veranderen. De heelalcyclus heeft vermoedelijk ook religieuze aspecten.

6)

Aan de huidige cyclus is een oneindig aantal vrijwel exact dezelfde cycli
voorafgegaan. Na deze cyclus zal nog een oneindig aantal op hoofdlijnen exact
dezelfde cycli volgen.

7)

De heelalcyclus van Uiterwijk Winkel is onverenigbaar met de relativiteitstheorie
van Einstein. Die theorie is niet meer houdbaar. Zie document G5 met 7 fouten
in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. De komende decennia komen
volledig in het teken te staan van de heelalcyclus.

8)

Vanwege de stabiliteit van waterstofbruggen in het DNA kan de mens zich met
maximaal circa 300 km/s of 1 promile van de lichtsnelheid verplaatsen t.o.v.
de aarde! Bij grotere snelheden blokkeert het DNA en de eiwitsynthese. Het
is biochemische onmogelijk dat mensen zich sneller verplaatsen. Het is niet
mogelijk planeten bij andere sterren te bereiken.

9)

De mensheid zit dus letterlijk 100% opgesloten op planeet aarde. Vooral de
laatste anderhalve eeuw wordt de aarde geplunderd onder het mom van
economische ontwikkeling en volledig uitgewoond als gevolg van overbevolking.
Wil de mensheid op lange termijn (500 – 1000 jaar) overleven zal men de
verwoestende effecten van de mensheid drastisch moeten inperken.
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Figuur 78: ....is vervallen
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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VII = Start kernfusie in sterren, ca 15
miljard jaar geleden.
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miljard jaar.
XI = Einde van dit heelal met Little Bang
en start van het volgende heelal,
over 2,5 tot 3,0 biljoen jaar.

Bindingsenergie in moleculen

131

Figuur 79 :

I) Moment met start van dit heelal circa 40 – 45 miljard jaar geleden.

				
				
				

Vanuit een instabiel geworden supergroot Little Bang zwarte gat ø 50 – 100 miljoen km dat uiteenviel als gevolg van een steeds verder verlies aan gravitatie.
Die Little Bang vindt plaats bij 0 kelvin! Alle vrijgekomen instabiel zwart gat atomen vallen vervolgens uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen.
Die ordenen zich daarna in mono-laagjes protonen / elektronen.
I) Moment van de Little Bang:
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2) In het gevormde Little Bang zwarte gat stoten de zwart-gat atomen elkaar netto aan alle kanten af via hun negatief
geladen elektronenschillen. Daardoor genereren deze zwart gat atomen samen een enorme alzijdig gerichte
elektrische veerspanning/kracht.
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1) Het Little Bang zwarte gat is gevormd uit
circa 4 – 20 miljard kleinere centrale zwarte gaten
die ieder het restant zijn van meerdere volledige sterrenstelsels. Dat niet meer roterende Little Bang zwarte gat is een
perfecte rond bol met een straal van circa 50 – 100 miljoen km rond het middelpunt C van het heelal. Dat punt C is
hooguit enkele centimeters in doorsnee.
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3) Die veerspanning / veerenergie zou het zwarte gat uiteen laten vallen maar de gravitatie van het zwarte gat
verhindert dat. Gravitatie houdt de zwart-gat atomen in het zwarte gat bijeen en stijf op elkaar gepakt.
4) Om stabiel te kunnen blijven dient het zwarte gat van zichzelf een minimale hoeveelheid gravitatie te genereren.
Die minimaal benodigde hoeveelheid gravitatie is gedefinieerd als de Kritische zwart-gat gravitatie (Krizgag) en
komt overeen met het kleinst mogelijke zwart gat met een straal van 2 – 3 km die met 1/3 c om zijn eigen as roteert.
Krizgag is in feite een maat voor minimaal benodigde hoeveelheid kinetische energie van zwarte gaten / compacte
hemellichamen.
5) Om de stabiliteit van zwarte gaten te borgen dient zijn eigen gravitatie dus meer te bedragen dan deze Kritische
zwart-gat gravitatie (Krizgag). Zo niet dan valt het zwarte gat explosief uiteen.
6) Deze alzijdig gerichte elektrische veerspanning vertegenwoordigt een grote hoeveelheid veerenergie die vrijkomt op
het moment van de Little Bang. Dit is de hoeveelheid kinetische energie waarmee de uitdijing van het nieuwe heelal
van start gaat.
7) In de eindfase van de vorming van het Little Bang zwarte gat neemt de gravitatie daarvan zover af dat Krizgag
overal exact gelijktijdig wordt onderschreden. De Little Bang start overal exact gelijktijdig.
8) Bij de Little Bang vallen alle zwart-gat atomen tegelijkertijd uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen.
Met het zwart-gat atoom verdwijnt ook gravitatie, temperatuur en andere fysische en chemische krachten weer volledig
uit het heelal. Alleen elementaire lading en spin blijven over.
9) Tijdens de Little Bang ordenen die protonen en elektronen zich via hun elementaire krachten in bollaagjes van
steeds één proton en één elektron dik. Als het atoom afwezig is ontbreekt de temperatuur eveneens. De Little Bang
vindt plaats bij een equivalent van 0 kelvin!
10) Als gevolg van de veerspanning start de radiale uitdijing van deze bollaagjes van protonen / elektronen met
circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Het nieuwe heelal dijt alzijdig gelijkmatig uit vanuit C als een heelalbolschil
bestaande uit ontelbare mono-bollaagjes protonen en elektronen. De elektronen bewegen daarnaast nog met circa
2/3e van de lichtsnelheid rondom het centrum C van het heelal.
11) Het restant van de veerspanning blijft over binnenin de bollaagjes van protonen en elektronen. Deze veerspanning
in de bollaagjes zorgt mede voor de verdere expansie van de heelalbolschil.
12) De totale hoeveelheid kinetische energie bij de start van het heelal is bij de Little Bang:
E kinetisch totaal radiaal:
½ x massa protonen x (1/3 c)2 + ½ massa elektronen x (1/3c)2
E kinetisch totaal transversaal: + ½ x massa elektronen x (2/3 c)2
+ elektrische veerspanning/energie binnen laagjes protonen
+ elektrische veerspanning binnen laagjes elektronen.
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Figuur 79 :

II) Periode stationair uitdijen van heelalbolschil gedurende 5 - 10 miljard jaar.

				
				
				

Dit gebeurt in de vorm van mono-laagjes protonen / elektronen met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c.
In deze periode ontbreekt het atoom en daarmee gravitatie en gravitatie-energie volledig!
Deze uitdijing vindt ongehinderd plaats en geheel zonder inflatie.
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II) Periode met uitdijen van de heelalbolschil zonder
gravitatie tot aan de vorming van het waterstof atoom.
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Begin volgend heelal

Radiale uitdijingssnelheid
/kinetische energie
t.o.v. centrum C heelal

1) Na de Little Bang zwelt dit voormalige Little Bang zwarte gat’ eerst gedurende circa 1.300 - 1.500 met circa 1/3e –
1/2e van de lichtsnelheid c tot een bol opgebouwd uit mono-laagjes van afwisselend één proton en één elektron dik.
Het voormalige ‘Little Bang zwarte gat’ zwelt in die periode op tot een bol met een straal van 500 – 750 lichtjaar. Eerst
na die periode ontstaat binnenin een holle binnenruimte rondom C. Dan is de Little Bang volledig afgerond. Het heelal
dijt daarna verder uit als een steeds dunner wordende heelalbolschil.
2) Hierna dijt deze heelalbolschil gedurende een periode van circa 5 – 10 miljard jaar verder uit met 1/3e – 1/2e
van de lichtsnelheid c. Daar het atoom afwezig is ontbreken zowel gravitatie (en daarmee gravitatie-energie) als de
temperatuur volledig. De uitdijing vindt gedurende die 5 – 10 miljard jaar ongehinderd plaats zonder enige vorm van
afremmen!
3) De uitdijing na de Little Bang vindt plaats bij een equivalent van 0 kelvin en is niet waarneembaar te krijgen!
4) In die periode dragen de transversaal met 2/3e c rondom C bewegende elektronen in de mono-bollaagjes hun
kinetische energie uiterst langzaam over op de protonen. Daarbij neemt hun transversale snelheid af van 2/3e c tot
circa 2,2 Mm/s. Door die energie overdracht op de protonen neemt de uitdijingsnelheid marginaal toe met circa 1
Mm/s.

2

Aan uitdijingssnelheid
gekoppelde gravitatie
energie t.o.v. centrum C

3

Radiale + transversale
rotatiesnelheid /kinetische
energie H2 bollen sterren
& zwarte gaten t.o.v. C

6) In deze periode van 5 – 10 miljard jaar neemt tijdens het uitdijen de afstand tussen de laagjes protonen en
elektronen langzaam toe tot de afstand in het waterstofatoom. Dat geldt ook voor de protonen binnen de hun monobolschillen. Daarmee neemt de veerspanning steeds verder af.

4

Bindingswarmte H2 moleculen

7) De uitdijing moet zover doorlopen dat de onderlinge afstand van de protonen binnen en tussen de mono bollaagjes
met protonen toeneemt tot minimaal 2 x de afmetingen binnen het waterstofatoom. Dat is ruimtelijk nodig om de
vorming van het waterstofatoom mogelijk te maken.

5

Negatieve kinetische
inkrimp gravitatie energie

8) De heelalbolschil dijt in die periode van circa 5 – 10 miljard overal gelijkmatig en zonder gravitatie uit over een
afstand van circa 2 – 3 miljard lichtjaar.

6

Veerspanning tussen
moleculen in H2 bollen,
(pre)sterren & zwarte gaten

9) Daar gravitatie in deze periode volledig afwezig is gaat de uitdijing van het heelal niet ten koste van de
uitdijingsnelheid. In deze periode wordt in potentie wel volkomen kosteloos gravitatie energie opgebouwd t.o.v. het
centrum C van het heelal.

7

Energie vrije
fotonen neutrino’s

10) Die gravitatie energie wordt pas geëffectueerd op het moment dat met het waterstofatoom zowel gravitatie als
daarmee gravitatie energie t.o.v. C terugkomen in het heelal.

8

Aan materie
gebonden fotonen

Bindingsenergie in moleculen

5) Die 2,2 Mm/s van de elektronen is gelijk aan de snelheid van het ‘schil’ elektron in het waterstofatoom.

E kinetisch totaal radiaal:
½ x massa protonen x (1/3 c)2 + ½ x massa elektronen x (1/3c)2
E kinetisch totaal transversaal: + ½ x massa elektronen x (2/3 c)2 → ½ x massa elektronen x (2,2 Mm)2
+ tot nul afnemende veerspanning/energie binnen de bollaagjes protonen
+ tot nul afnemende veerspanning binnen de bollaagjes elektronen.
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Figuur 79 :

III) Moment met de vorming van uitsluitend het waterstofatoom / molecuul.

				
				

Met dat atoom/molecuul komen: a) gravitatie / gravitatie-energie, b) de covalente radicaalkracht en c) de vanderwaals / Londonkracht terug in het heelal.
Start afremmen uitdijingsnelheid van de heelalbolschil en het volledig omzetten daarvan in rotatiesnelheid.
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III) Het moment met vorming van het waterstof atoom/molecuul.
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1) Circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang, bij een uitdijingsnelheid van 1/3e c – 1/2e c en bij 0 kelvin vangt ieder
proton een eigen ‘schil’ elektron in en wordt dan het waterstofatoom gevormd.
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2) De enorme uitdijingsnelheid zorgt voor een grote afwijking t.o.v.de ideale, zuiver cirkelvormige, baan van het ‘schil’
elektron. Om die afwijking t.o.v. de ideale baan tegen te gaan genereert dit ‘schil’ elektron gravitatie en daarmee
inherent gravitatie-energie t.o.v. het centrum C van het heelal. Daarnaast genereert het ‘schil’ elektron de chemische
covalente radicaalkracht.
3) Als gevolg van het ontstaan van gravitatie wordt kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C
geëffectueerd over een afstand van circa 2,5 – 3 miljard lichtjaar. Deze gravitatie-energie wordt vanuit het ‘niets’
toegevoegd aan het heelal / de heelalbolschil; zie het roze vlak in figuur 79. Deze gravitatie-energie blijkt in de praktijk
overall net zo groot te zijn als de totale uitdijingsenergie.
4) Gevoelsmatig stuit dat kosteloos toevoegen van gravitatie-energie aan het heelal alle fysici geweldig tegen de
borst. Dit houdt in dat de Wetten van behoud van energie en van impuls niet gelden op de schaal van het heelal! Deze
kosteloos toegevoegde gravitatie-energie verklaart de gezochte ‘donkere energie’
De Wet behoud van massa geldt wel op de schaal van het heelal!
5) Direct aansluitend op de vorming van het waterstofatoom reageren deze atomen door tot het waterstofmolecuul en
de vorming van elektronenparen. Dat resulteert in een verdere uitbreiding van het stelsel van fysische en chemische
krachten. Zie document F1d.
6) Bij de vorming van waterstofmoleculen komt veel chemische bindingswarmte vrij (zie punt 4 oranje vlak).
De heelalbolschil wordt heel heet en expandeert daarop weerszijden explosief met tientallen km/s.
7) Aan het eind van de uitdijing heelal zijn alle moleculen weer getransformeerd tot losse zwart gat atomen.
Het verbreken van alle molecuulbindingen vergt veel energie (zie punt 4 lichtpaarse vlak).
8) De veerspanning binnen de bollaagjes van protonen / elektronen wordt helemaal omgezet in de uitdijing van de
heelalbolschil zelf.
9) Energie balans:
E kinetisch totaal radiaal:
E kinetisch totaal transversaal:

½ x massa protonen x (1/3 c)2 + ½ x massa elektronen x (1/3c)2
+ ½ massa elektronen x (2,2 Mm)2
+ kosteloos toegevoegde gravitatie-energie van alle
waterstofmoleculen t.o.v. C,
+ vrijgekomen bindingswarmte van de waterstof moleculen.
- aanwezige bindingsenergie van de waterstof moleculen.
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Figuur 79 :

IV) Periode met de vorming binnen die heelalbolschil van 4 – 20 miljard pure waterstofbollen.

				
				

Die bollen worden met de tijd steeds groter en heter totdat daarin uiteindelijk gelijktijdig spontaal kernfusie plaatsvindt.
Iedere waterstofbol resulteert later in één sterrenstelsel.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

IV) Periode met afkoeling van het waterstofgas tot aan
het condensatiepunt met vorming van gigantische waterstofbollen.
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1) Vanaf de vorming van het waterstof(gas) gaat de verdere uitdijing van de heelalbolschil ten opzichte van C nu
verder wel ten koste van de uitdijingsnelheid. Een deel van deze uitdijingsenergie wordt van nu af aan omgezet in
gravitatie-energie t.o.v. centrum C.
In deze komende periode van 10 – 15 miljard jaar neemt de uitdijingsnelheid, uitdijing-gravitatie en gravitatie-energie
t.o.v. C daardoor af tijdens de verdere uitdijing van de heelalbolschil.
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2) Gravitatie remt de uitdijingsnelheid af. De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte. Deze
afremming van de uitdijing wordt de ‘onzichtbare’ gravitatie-energie t.o.v. C vrijwel volledig omgezet in zichtbare
rotatiesnelheid / -energie binnen het eerst nog hete waterstofgas van de heelalbolschil.
3) Deze heelalbolschil raakt in deze periode opgedeeld in circa 4 – 20 miljard roterende gebieden van eerst
waterstofgas rond de rotatiepunten R1. Alle rotatiegebieden hebben een gelijke straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar.
4) De uitdijingsnelheid neemt vanwege de gravitatie asymptotisch af tot 0 in punt IX waar de heelalbolschil zijn
maximale uitdijing bereikt. Op dat moment IX is alle uitdijingsenergie omgezet in rotatiesnelheid/energie; het
donkerroze vlak in figuur 79. De uitdijingsnelheid/energie is volledig omgezet in rotatiesnelheid/energie en in gravitatieenergie.
5) Het eerst hete en nog steeds weerszijden uitdijende waterstofgas koelt in deze periode af tot aan het
condensatiepunt van waterstofgas waardoor binnen de roterende gebieden bollen met vloeibaar waterstof ontstaat
die rondom R1 roteren. Rondom die centrale bol ontstaan 2 – 4 iets kleinere en iets minder hete nevenbollen van
waterstof. Dat zijn de Roemers.
6) Op de rotatiecentra R1 vormen zich met de tijd 4 – 20 miljard gigantische bollen van vloeibaar 100 % zuiver
waterstof. Iedere R1 vormt de kern van één, later daar te vormen, sterrenstelsel. Iedere bol R1 omvat een hoeveelheid
waterstof die equivalent is aan circa 100 – 200 miljard sterren en hun planeten.
7) Met de tijd worden die pure waterstofbollen steeds groter. Door het vrijkomen van transversale gravitatieenergie worden die waterstofbollen ook steeds warmer en heter. Alle hete waterstofbollen hebben steeds dezelfde
temperatuur. Ze bereiken allemaal gelijktijdig een zodanig hoge temperatuur van tientallen miljoenen kelvin dat
spontaan kernfusie optreedt.
8) In alle 4 – 20 miljard waterstofbollen R1 treedt uiteindelijk gelijktijdig spontaan kernfusie op.
(Bij de veel later te vormen sterren is radioactief materiaal aanwezig. Bij die sterren start de kernfusie veel eerder en
bij veel lagere druk en temperatuur dan bij deze pure waterstofsupersnova’s).
9) E kinetisch totaal begin van IV:
E kinetisch totaal radiaal:
= ½ x massa waterstof x (1/3 c)2
(= uitdijingsnelheid)
E kinetisch totaal transversaal: + ½ x massa elektronen x (2,2 Mm)2 in de ‘schil’ elektronen
				van waterstof
+ gravitatie-energie van alle waterstof moleculen t.o.v. C,
+ vrijgekomen bindingsenergie van de waterstofmoleculen
+ bindingsenergie waterstofmoleculen.
E kinetisch totaal eind van IV:
E kinetisch totaal radiaal:
½ x massa (alle waterstof moleculen) x (1/10 c)2 (= uitdijingsnelheid)
E kinetisch totaal transversaal: + ½ massa ‘schil’ elektronen waterstof x (2,2 Mm)2
+ afname uitdijingsnelheid en gravitatie-energie van H2 moleculen t.o.v. C,
+ ½ x massa (alle waterstofmoleculen) x (vr )2
(vr = rotatiesnelheid)
+ elektrische veerspanning binnenin deze waterstof bollen
- aanwezige bindingsenergie van de waterstof moleculen.
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Figuur 79 :

V) Moment van het gelijktijdig plaatsvinden van die 4 – 20 miljard waterstof supernova’s of ‘Big Bangs’.

				Slechts circa 15% van het aanwezig waterstof fuseert.
				
				

Circa 85% van het waterstof wordt weggeslingerd in de vorm van 2 – 4 Roemers/spiraalarmen samen met het aan het centrale zwarte gat ontsnapte supernova gruis.
In het centrum van ieder van deze Big Bang supernova’s wordt het centrale zwarte gat gevormd van het toekomstige sterrenstelsel.
V) Het moment van de 4 – 20 miljard waterstof supernova’s.
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2) Bij deze waterstof supernova’s in de centrale bol wordt ± 15 % van alle aanwezige waterstof omgezet in hogere
atomen. Van die zojuist gevormde hogere atomen wordt circa 13 % van de atomen en voornamelijk ≥ Fe direct in
de kern van de supernova direct door getransformeerd tot het centrale zwarte gat. Zo’n centraal zwart gat ontstaat
standaard bij alle waterstofsupernova’s. Zo’n centraal zwart gat is thans aanwezig in de kern van alle waargenomen
sterrenstelsels.
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1) Op dit moment is de omvang van alle pure centrale waterstofbollen en de temperatuur daarvan zodanig opgelopen
dat spontaan kernfusie optreedt bij een temperatuur van enkele tientallen miljoenen kelvin. In de om de centrale
waterstofbol roterende koelere Roemers vindt geen kernfusie plaats. (Zie figuren 42 – 52 van G8)
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3) De overige circa 2 % hogere atomen aan de buitenkant van de supernova met atomen voornamelijk ≤ Fe en met
veel radioactief materiaal wordt weggeblazen samen met de 85 % van het nog niet gefuseerde waterstof.
Dat waterstof bevindt zich vooral in de 2 – 4 separaat gevormde nevenbollen van puur waterstof of Roemers.
4) Tijdens deze waterstofsupernova’s in de centrale bol wordt overall bezien tijdens de kernfusie circa 7 % van de
aanwezige ‘schil’ elektronen gebonden aan de atoomkernen. Deze met de atoomkern gefuseerde ’schil’ elektronen
verliezen hun gravitatie en gravitatie-energie volledig. Circa 8 % van deze gefuseerde ‘schil’ elektronen wordt omgezet
in nieuwe meer uitgebreide elektronenschillen en behouden dan hun gravitatie en gravitatie-energie.
5) Bij deze pure ‘waterstof supernova’s’ verdwijnt dus overall weer circa 7 % van de gravitatie en van de gravitatieenergie ten opzichte van C. Dit is te zien in de sterke afname van gravitatie-energie! Doordat de centrale bol gravitatie
verliest worden bij alle R1’s de Roemers weggeslingerd en daarbij gestript. Hieruit vormen zich de spiraalarmen van
het sterrenstelsel.
6) Deze zojuist gevormde hogere atomen storten in tot zwart-gat atomen en tot het centrale zwarte gat. Door dat
instorten van het atoom roteren de ‘schil’ elektronen met de lichtsnelheid om de atoomkern. Die ‘schil’ elektronen
genereren ook gravitatie. Onbekend is de hoeveelheid gravitatie in verhouding de gravitatie van normale ‘schil’
elektronen. Voor de eigenschappen van zwart gat atomen zie document F1e.
7) In het zwarte gat zitten deze zwart-gat atomen stijf op elkaar gepropt. De elektronenschillen van de zwart-gat
atomen stoten elkaar wederzijds af. Daardoor ontstaat opnieuw een enorme elektrische veerspanning /veer energie;
het licht blauwe vlak. Gravitatie houdt deze zwart gat atomen gevangen in het zwarte gat.
8) E kinetisch totaal net voor de 4 – 20 miljard Big Bangs van V:
E kinetisch totaal radiaal:
½ x massa (alle waterstof moleculen) x (1/10 c)2
(= uitdijingsnelheid)
E kinetisch totaal transversaal: + ½ x massa ‘schil’ elektronen waterstof x (2,2 Mm)2
+ afname uitdijingsnelheid en gravitatie-energie van H2 moleculen t.o.v. C,
+ ½ x massa (alle waterstofmoleculen) x (vr )2
(vr = rotatiesnelheid)
+ reeds aanwezige gravitatie-energie van alle waterstofmoleculen t.o.v. C.
+ elektrische veerspanning binnenin de waterstofbollen + bindingsenergie.
E kinetisch direct na deze Big Bangs van V:
E kinetisch totaal radiaal:
½ massa (resterende 85% waterstof moleculen) x (1/10 c)2
½ massa (gefuseerd materiaal; ≡ 2% waterstof) x (1/10 c)2
½ massa (centrale zwarte gat; ≡13% waterstof moleculen) x (1/10 c)2
E kinetisch totaal transversaal: + ½ massa van alle schil’ elektronen x (2,2 Mm)2
+ ½ massa (gefuseerd materiaal; ≡ 2% waterstof) x (1/20c)2 snelheid t.o.v. R1
+ ½ massa (rotatie centrale zwarte gat ≡13% waterstof moleculen) x (vr )2
- afname gravitatie-energie van alle atomen t.o.v. C met factor 0,93 door fusie
+ mogelijke toename van gravitatie door enorme rotatie snelheid zwarte gat.
+ elektrische veerspanning binnenin de net gevormde centrale zwarte gaten
- aanwezige bindingsenergie van de waterstof moleculen.
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Figuur 79 : VI)

Periode met afkoeling en met de vorming binnen ieder sterrenstelsel van 100 – 200 miljard proto–sterren met hun planeten.

					

Uit dat supernova gruis worden bij iedere te vormen protoster tevens tussen 1 – 10 planeten gevormd waaronder enkele ‘gas’ planeten voornamelijk gevuld met waterstof en helium.
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1) Tijdens de vorming van het centrale zwarte gat wordt de buitenste schil van het fusiegebied weggeblazen samen
met de 2 – 4 Roemers daarbij geholpen door verlies aan gravitatie. In deze 2 - 4 Roemers treedt geen kernfusie op. Ze
bestaan na de Big Bang nog steeds volledig uit puur waterstof gas/plasma.
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VI Periode met vorming van de spiraalarmen van sterrenstelsels en van de protosterren en
zonnestelsel:
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2) Door het gravitatieverlies worden die 2 - 4 Roemers tijdens de Big Bangs weggeslingerd vanaf de R1’s.
Door de hitte van de supernova explosie/ Big Bang worden deze Roemers volledig gestript en gemengd met het
supernova gruis. Daarbij ontstaat een lang spoor ontstaat van waterstof/helium gas en klonten met hogere veelal
radioactieve elementen. Iedere Roemer met supernovagruis groeit uit tot één spiraalarm.
3) Uit die weggeslagen 2% hogere atomen worden onder invloed van gravitatie 100 – 200 miljard planeetstelsels
gevormd ieder rondom één of twee lokaal aanwezige grotere kernen met daar in banen omheen 1 – 10 kleinere
kernen met de omvang van een planeet. Die centrale kernen en kernen van toekomstige sterren bevatten circa 90 –
98% van alle materie in het stelsel.
4) Rondom de zware centrale kernen hoopt zich door gravitatie ook het grootste deel (> 99%) op van het aanwezige
waterstof en heliumgas. In ieder sterrenstelsel ontwikkelen zich rond 100 – 200 miljard dergelijke planeetstelsels met
een ongelijke verdeling van gaswolken van waterstof en helium.
5) Het radioactieve supernovagruis hoopt zich met de tijd steeds verder op in dit stelsel van planeten waarvan de
grootste zullen uitgroeien tot (dubbel)sterren. In die centrale planeet en sub planeten hoopt zich het supernovagruis
zich steeds verder op. Dat proces is nog steeds gaande.
6) Met de tijd koelt het waterstof gas weer af tot zijn condensatiepunt. Dat vloeibare waterstofgas zal zich vooral
afzetten op deze grootste sterk radioactieve bollen (> 99%) en uitgroeien tot een ster. Een klein deel zal zich afzetten
op de nevenbollen. Dat worden dan de gasplaneten.
7) Met de tijd zal de centrale bol steeds meer vloeibaar waterstof opnemen en steeds groter worden en hier zal zich
steeds meer materie en gravitatie gaan ophopen. Tijdens dat aangroeien van de protoster komt steeds meer gravitatie
energie vrij. Hierdoor zal de centrale bol en protoster steeds heter worden en zal de temperatuur oplopen tot enkele
miljoenen kelvin. In alle protosterren resulteert dit in kernfusie.
8) E kinetisch tijdens de vorming van protosterrenstelsels (nog zonder kernfusie):
E kinetisch totaal radiaal:
½ x massa (resterende 85% waterstof moleculen) x (1/10 c)2
½ x massa (gefuseerd materiaal; ≡ 2% waterstof) x (1/10 c)2
½ x massa (centrale zwarte gat; ≡13% waterstof moleculen) x (1/10 c)2
E kinetisch totaal transversaal: + ½ x massa van alle schil’ elektronen x (2,2 Mm)2
+ ½ x massa (gefuseerd materiaal; ≡ 2% waterstof) x (1/20c)2
snelheid t.o.v. R1’s
+ ½ x massa (rotatie centrale zwarte gat ≡13% waterstof moleculen) x (vr )2
+ afname gravitatie-energie van alle atomen t.o.v. C met factor 0,93 door fusie
+ toename van gravitatie door enorme rotatie snelheid zwarte gat.
+ elektrische veerspanning tussen zwart gat atomen onderling.
+ elektrische veerspanning tussen waterstof in de te vormen protosterren.
- aanwezige bindingsenergie van de waterstof en andere moleculen.
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Figuur 79 :

VII) Moment start van kernfusie in de proto–sterren.

				

Vanwege de aanwezigheid van radioactief materiaal start die kernfusie in die protosterren bij een veel lagere temperatuur en druk dan bij die eerdere miljarden ‘Big Bangs’ het geval was.
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1) Met het groeien van de protosterren neemt de temperatuur toe tot enkele miljoenen kelvin. In deze protosterren
start op zeker moment spontaan kernfusie. Vanwege de aanwezigheid van sterk radioactieve elementen start dit
kernfusieproces in deze protosterren bij veel lagere temperatuur en druk dan het geval was bij de Big Bang’s.

IX

X

XI = I

2) Door deze radioactieve elementen verloopt dat kernfusieproces veel rustiger en beheerster dan bij deze
kortstondige Big Bang’s het geval. In sterren neemt het totale afwikkelingsproces van de kernfusie van waterstof tot
helium en hoger enkele tot vele miljarden jaren in beslag.
3) Alleen elementen met twee of meer elektronenparen kunnen de elektronenschillen van binnenuit ineenstorten tot
vlak bij de atoomkern en transformeren tot zwart gat atomen en opgenomen worden in een zwart gat.
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VII Moment met start kernfusie in sterren:
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4) De elementen waterstof, helium en lithium kunnen niet in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel worden
opgenomen omdat deze elementen geen of slecht één elektronenpaar bezitten en dus niet kunnen instorten. De
primaire functie van sterren is om alle waterstof, helium en lithium te laten fuseren tot het element beryllium en hoger
zodat deze materie in het centrale zwarte gat kan worden opgenomen.
5) Bij kernfusie worden ‘schil’ elektronen gebonden aan de atoomkern die daarmee ‘kern’ elektron worden. Door
die kernfusie verliest dat ‘schil’ elektron zijn gravitatie en daarmee zijn ook zijn bijdrage aan de gravitatie-energie.
Vanwege kernfusie in sterren en het verlies aan gravitatie lijkt ogenschijnlijk alsof in de ster massa (m) wordt omgezet
in energie conform E = mc2.
6) Dat is niet het geval! De massa van higgs deeltjes sec is onvernietigbaar. Door kernfusie in sterren neemt alleen
de hoeveelheid gravitatie af en komt een hoeveelheid energie vrij afkomstig uit de omloopsnelheid (2,2 Mm/s) van het
‘schil’ elektron!
7) Gedurende de levensduur van sterren neemt hun gegenereerde hoeveelheid gravitatie af. Dat heeft gevolgen voor
de banen van de om die ster draaiende planeten. Deze gaan met de tijd een steeds ruimere baan beschrijven.
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Figuur 79 :

VIII) Periode met volledige kernfusie van waterstof in sterren en vorming van atomen ≥ beryllium.

				
				
				

Alleen elementen ≥ beryllium kunnen in het centrale zwarte gat worden opgenomen.
De elektronenschillen van elementen H, He en Li kunnen niet instorten tot zwart gat atomen.
Alle sterrenstelsels verdwijnen volledig in hun centrale zwarte gat.
VIII Periode met opbranden van waterstof tot hogere elementen
en opname in het centrale zwarte gat.
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2) In deze periode van circa 350 – 450 miljard jaar van stap 23 van de heelalcyclus wordt de uitdijing van het heelal
volledig afgeremd tot stilstand waarbij een maximale uitdijing van circa 3.0 ± 0,5 miljard lichtjaar t.o.v. C wordt bereikt.
Alle uitdijingsnelheid/energie wordt omgezet in rotatiesnelheid/energie van de sterrenstelsels en uiteindelijk in dat van
hun centrale zwarte gat.
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1) Uit het bij de waterstofsupernova’s uitgestoten waterstof en 2 % hogere elementen zijn 4 - 20 miljard sterrenstelsels
gevormd. Ieder sterrenstelsel bevat 100 – 200 miljard sterren met bijbehorende planeten. Die sterren en planeten
vormen zich rondom veelal radioactief materiaal dat zich met de tijd steeds verder gaat stabiliseren.
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Begin volgend heelal

3) Aan het eind moeten alle sterren, planeten en alle vormen van straling zijn opgenomen in dit centrale zwarte gat. De
heelalbolschil bestaat dan uit 4 – 20 miljard snel roterende centrale zwarte gaten. Het heelal / de heelalbolschil is dan
absoluut duister.
4) De ruimte tussen de sterrenstelsels is gevuld met uiterst lage concentraties puur waterstof. Binnen de
sterrenstelsels is daarnaast een uiterst lage concentratie helium aanwezig. De temperatuur bedraagt circa 2,7 kelvin.
Die uiterst lage concentraties waterstof en helium zorgen voor een heel geringe afbuiging van alle vormen van
elektromagnetische straling en deeltjesstraling.
5) Vanwege die geringe afbuiging blijft alle licht en infrarood straling binnen de heelalbolschil voortbewegen en kan
daar niet uit ontsnappen. De heelalbolschil is daardoor een volkomen gesloten systeem voor massa, materie en
kinetische energie.

2

Aan uitdijingssnelheid
gekoppelde gravitatie
energie t.o.v. centrum C

6) Vanwege de spiraalvormige banen van licht is het heelal een factor van circa 5 x kleiner dan we denken te meten.
Geen 13,7 miljard lichtjaar maar een bolschil met een straal van ergens tussen 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar.
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7) Alle waterstof wordt in deze periode via kernfusie omgezet in elementen ≥ Be. In deze periode wordt van alle ‘schil’
elektronen globaal circa 50 % gebonden aan de atoomkernen. Dat betekent dat 50 % van de gravitatie en van de
gravitatie-energie als het ware weer in het niets oplost! De thans aanwezige gravitatie-energie is in feite niets anders
dan de gezochte zogenoemde ‘donkere’ energie. Alle uitdijingsenergie wordt omgezet in de rotatie-energie van de
centrale zwarte gaten.

N

DE

4

HE

Radiale uitdijingssnelheid
/kinetische energie
t.o.v. centrum C heelal

1

Bindingswarmte H2 moleculen
Bindingsenergie in moleculen

5

Negatieve kinetische
inkrimp gravitatie energie

6

Veerspanning tussen
moleculen in H2 bollen,
(pre)sterren & zwarte gaten

7

Energie vrije
fotonen neutrino’s

8

Aan materie
gebonden fotonen

8) Alle volledig opgebrande sterren, witte dwergen, rode reuzen, neutronensterren en lokale zwarte gaten worden in
deze periode van 350 – 450 miljard jaar volledig opgenomen in het centrale zwarte gat.
9) Ook alle kosmische deeltjes straling moet in die periode worden terug gevormd: a) tot protonen / elektronen, 2)
vervolgens tot waterstof atomen, 3) via kernfusie in sterren tot elementen ≥ Be om 4) ten slotte als zwart-gat atomen
weer in het centrale zwarte gat te worden opgenomen. Dit vergt veel tijd.
10) Aan het eind van deze periode is de hoeveelheid rotatie-energie van de zwarte gaten gelijk aan de resterende
gravitatie-energie.
11) Aan het eind van periode VIII is een enorme elektrische veerspanning opgebouwd die volledig in toom wordt
gehouden door de enorme rotatie gravitatie van het centrale zwart gat.
12) De drie in figuur 79 weergegeven blokken zijn in energetische opzicht kwantitatief gezien gelijk aan elkaar!
13) E kinetisch totaal eind van VIII:
Energie = ½ x massa ‘schil’ elektronen x (c)2 (snelheid schil elektronen = c)
+ ½ massa zwart gat atomen zwarte gaten x (1/3 c)2 (= rotatie zwarte gaten)
+ elektrische veerspanning tussen zwart gat atomen in zwarte gaten onderling.
+ de gravitatie energie centrale zwarte gaten t.o.v. C neemt af tot nul.
- de bindingsenergie van alle moleculen neemt eveneens af tot nul
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Figuur 79 :

IX) Moment met einde van de uitdijing van de heelalbolschil.

				
				
				

Alle uitdijingenergie is dan omgezet in rotatie-energie van de circa 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten.
Alle sterren en hun planeten van het sterrenstelsel en alle eerder uitgezonden vormen van straling zitten dan in de vorm van zwart gat atomen opgesloten
in de centrale zwarte gaten van deze sterrenstelsels. De centrale zwarte gaten hebben hun maximale rotatie/hoeksnelheid en rotatie gravitatie energie.
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2) Op dit moment is de rotatie-energie (donker roze) van de zwarte gaten maximaal. Die energie is gelijk aan de
oorspronkelijke gravitatie-energie (licht roze).
3) Alle vormen van snelheid en kinetische energie zijn samengebald in de rotatiesnelheden van de centrale zwarte
gaten. Alle rotatieassen staan gericht op het centrum C van de heelalbolschil.
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1) De hoeveelheid gravitatie energie in het heelal is maximaal en bestaat uit drie verschillende blokken:
A) kinetische rotatie-energie zwarte gaten (donker roze),
B) gravitatie energie van materie t.o.v. C (licht roze) die was afgenomen tot nul
CI) de veerkracht / veerspanning binnenin deze centrale zwarte gaten.
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IX) Het moment van maximale uitdijing van het heelal.

4) De opgebouwde totale hoeveelheid veerspanning energie is gelijk aan die bij de start van de Little Bang en stap I.
XI = I

Begin volgend heelal

Radiale uitdijingssnelheid
/kinetische energie
t.o.v. centrum C heelal

5) Alle centrale zwarte gaten bestaan uit stabiele zwart-gat atomen. Alle eerder uitgezonden elektromagnetische
straling en kosmische deeltjesstraling zijn ook weer ingevangen in banen rondom zwarte gaten en daar terug gevormd
tot protonen/elektronen, waterstofatomen/moleculen, via kernfusie tot hogere elementen om uiteindelijk als zwart-gat
elementen in dit centrale zwarte gat te worden opgenomen.

2

Aan uitdijingssnelheid
gekoppelde gravitatie
energie t.o.v. centrum C

6) Het heelal is volledig gesloten voor massa, materie en kinetische energie. Alleen de gravitatie straling verlaat het
heelal maar dat is de enige vorm van straling zonder massa, lading, magnetische spin en kinetische energie.

3

Radiale + transversale
rotatiesnelheid /kinetische
energie H2 bollen sterren
& zwarte gaten t.o.v. C

7) E kinetisch op moment IX = ½ x materie ‘schil’ elektronen waterstof x (c)2
(c = lichtsnelheid elektronen)
+ ½ x massa materie zwarte gaten x (1/3 c)2
(rotatie zwarte gaten om hun as)
+ elektrische veerspanning tussen zwart gat atomen onderling
gravitatie-energie t.o.v. C is nul
bindingsenergie is eveneens nul.
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Figuur 79 :

X) Periode met inkrimpen van de heelal bolschil met 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten.

				
				
				
				

De terugweg naar het Little Bang punt en centrum C van het heelal gaat ten koste van de rotatiesnelheid van die centrale zwarte gaten.
Onderweg naar C wordt de versnelling van de samentrekking continu afgeremd tot een constante inkrimpsnelheid.
Die centrale zwarte gaten gaan daardoor steeds langzamer om hun as roteren en generen deze ook steeds minder gravitatie/gravitatie-energie.
Deze centrale zwarte gaten worden daardoor met de tijd steeds instabieler.
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X) Periode met inkrimpen van het heelal met vorming van het Little Bang zwarte gat.
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2) De inkrimping genereert een eigen inkrimp gravitatie. De inkrimpsnelheid,-gravitatie en –energie zijn allemaal
volledig tegengesteld gericht aan eigen rotatiesnelheid, -gravitatie en –energie van deze centrale zwarte gaten.
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1) Gravitatie zet de alzijdig gelijke inkrimping van het heelal in gang.

IX

X

XI = I
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Radiale uitdijingssnelheid
/kinetische energie
t.o.v. centrum C heelal

2

Aan uitdijingssnelheid
gekoppelde gravitatie
energie t.o.v. centrum C

3

Radiale + transversale
rotatiesnelheid /kinetische
energie H2 bollen sterren
& zwarte gaten t.o.v. C

4

Bindingswarmte H2 moleculen
Bindingsenergie in moleculen

5

Negatieve kinetische
inkrimp gravitatie energie

6

Veerspanning tussen
moleculen in H2 bollen,
(pre)sterren & zwarte gaten

7

Energie vrije
fotonen neutrino’s

8

Aan materie
gebonden fotonen

3) Tijdens de inkrimping ontstaat eerst enige versnelling. Bij het oplopen van de inkrimpsnelheid neemt de
inkrimpgravitatie toe die echter tegengesteld gericht is aan de rotatie-gravitatie. Deze versnelling wordt daardoor
continue afgeremd tot een min of meer constante snelheid ten koste gaat van de rotatiesnelheid.
4) Die centrale zwarte gaten gaan met de tijd steeds minder snel roteren en steeds minder rotatie-gravitatie opwekken.
Ze worden met de tijd steeds instabieler. Op het moment dat alle centrale zwarte gaten terug zijn bij het centrum C van
het heelal zijn deze allemaal volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid en bijbehorende gravitatie en gravitatie-energie.
De inkrimpsnelheid zorgt voor net voldoende gravitatie dat ze boven hun Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) blijven
en daarmee stabiel.
5) Die centrale zwarte gaten smelten eerst samen tot een heelalbolschil van zwart-gat materie die steeds verder
inkrimpt. Aan het eind van de inkrimping smelten deze samen tot één groot perfect ronde Little Bang zwarte gat met
het centrum C van het heelal precies in het centrum van dit Little Bang zwarte gat.
6) Aan het eind van de inkrimping resteert alleen de veerspanning van de zwarte-gat atomen in het Little Bang zwarte
gat. Dit is de zelfde hoeveelheid veerspanning als bij de start van het heelal. Dit gevormde Little Bang zwarte gat
nadert zijn Krizgag steeds meer.
7) Aan het einde van de inkrimping valt alle snelheid t.o.v. C terug tot nul. Daarmee valt bij alle zwart-gat atomen hun
gravitatie ook terug naar nul. De gravitatie van het Little Bang zwarte gat valt ook terug naar nul.
8) Alle ander vormen van energie zijn verdwenen/ opgelost. De veerspanning zorgt voor het opnieuw uitdijen van het
volgende heelal.
9) E kinetisch aan het einde van X = ½ x materie ‘schil’ elektronen waterstof x (c)2
(snelheid elektronen = c)
+ elektrische veerspanning tussen zwart gat atomen onderling.
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Figuur 79 : XI) Moment van de volgende Little Bang.
				
				
				
				

Voorafgaand aan dat moment zijn alle centrale zwarte gaten samengevloeid tot één Little Bang zwarte gat bol-ring.
Bij verdere inkrimping daarvan tot één massieve neemt de aanwezige gravitatie uiteindelijk zover af dat deze niet langer in staat is om de elkaar
afstotende zwart gat atomen met hun elektrische veerspanning bijeen te houden.
Dit mondt uit in de super koude Little Bang.
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1) Net voordat de vorming van het Little Bang zwarte gat met een straal van 50 – 100 miljoen km helemaal afgerond
is neemt de inkrimpsnelheid en gravitatie zover af dat de Kritische zwart-gat gravitatie (Krizgag) wordt onderschreden.
Alle met de vorming van waterstof kosteloos ‘toegevoegde’ gravitatie-energie is dan volledig opgebruikt! (Vanwege de
aanwezige elektrische veerspanning tussen de zwart gat atomen onderling kan dit Little Bang zwarte gat niet verder
ineen storten tot een singulariteit)
2) Dan wordt de elektrische veerkracht/veerspanning van de zwart-gat atomen onderling groter dan de gravitatie
waarop de Little Bang plaatsvindt en dit gigantische zwarte gat uiteenvalt in losse instabiele atomen die vervolgens
weer verder uiteenvallen in losse protonen en elektronen.
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IX/I De Little Bang.

Begin volgend heelal
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t.o.v. centrum C heelal

2
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energie t.o.v. centrum C

3
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energie H2 bollen sterren
& zwarte gaten t.o.v. C

4
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5
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6

Veerspanning tussen
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(pre)sterren & zwarte gaten

7

Energie vrije
fotonen neutrino’s

8
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gebonden fotonen

3) De veerspanning tussen de mono-laagjes protonen / elektronen laat het volgende heelal weer uitdijen
met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid zonder atomen en daarmee zonder gravitatie en gravitatie-energie.
De heelalcyclus start zonder inflatie!
4) De heelalcyclus start van voren af aan met het zelfde aantal protonen/elektronen en met dezelfde hoeveelheid
kinetische energie en het energie-neutraal doorlopen van de 29 stappen!
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