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G15 Fysische, chemische en kernfysische kantelpunt model heelalcyclus.apb.uiterwijkwinkel.augustus.2020 

dd. 14 januari 2021 / 7 februari 2021                                            www.uiterwijkwinkel.eu  

 

   

- STRUCTUUR MATHEMATISCH MODEL HEELAL & CYCLUS, 

- FYSISCHE, CHEMISCHE EN KERNFYSISCHE KANTELPUNTEN MODEL 

- KWANTIFICATIE HEELAL & CYCLUS: 

 

 

*0) SAMENVATTING: 

 

-) Het heelal doorloopt eindeloos opnieuw dezelfde cyclus die overall energie-neutraal  

    wordt afgewikkeld. Die cyclus bestaat uit 29 fysische, chemische en kernfysische  

    stappen en kantelpunten.  

    

-) Eén cyclus omvat 13 langdurende fysische stappen en 16 korte chemische en  

    kernfysische stappen. Bijzonder is dat stap 29 in iedere cyclus weer exact gelijk is aan  

   stap 1 van de afgelopen cyclus en daarmee stap 1 vormt van de volgende cyclus.  

   

-) Ieder van die 13 langdurende fysische stappen in de cyclus begint en wordt afgesloten  

    met 1 – 4 kortdurende chemische en of kernfysische stappen. Dat zijn de kantelpunten  

    in het heelal & heelalcyclus.  

 

-) Tijdens deze cyclus worden de uitgangspunten van dat mathematisch heelal steeds  

    aangepast om aan het einde van de cyclus weer op stap 1 uit te komen.  

 

-) Het heelal & cyclus zijn dus mathematisch te modelleren. Via dat model zijn het  

    heelal & cyclus te kwantificeren van de eerste tot de laatste seconde! 

 

-) Deze energie-neutrale cyclus noopt tot een andere visie op de het heelal als een   

    heelalbolschil en op gravitatie en op daaraan gekoppelde gravitatie-energie.  

 

-) Dat model lost de problemen rond ‘donkere’ materie (= heelal bevat veel meer  

    gravitatie) en rond ‘donkere’ energie (= niet onderkende gravitatie-energie) op. 

 

-) Via try and error moet het mathematische model dan zodanig worden gekalibreerd dat  

    stap 29 qua massa, materie en energie weer exact uitkomt op stap 1 van de cyclus.  

    Dat resulteert in nauwe grenzen voor: 1) massa, 2) materie, 3) energie, 4) gravitatie- 

    energie, 5) ruimte, 6) tijd/ heelalkloktijd. 

  

-) Via dat model is zowel het gehele verleden van dit heelal als de gehele toekomst van  

    het heelal is dan tot in detail te kwantificeren. Dan is tevens bekend binnen hoeveel  

    massa, materie, energie, tijd en ruimte het heelal berust en zo’n cyclus mogelijk is.  

 

 

 

    *) Met dank aan de inhoudelijke opmerkingen van Franklin Roos, 

  **) De prachtige figuren in de aangehaalde documenten van Adarshi Yadava, 

***) Auteursrechten; zie document A6 www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*1) INLEIDING: 

 

-) Algemeen: 

In documenten G7 (tekst) en G8 (> 150 figuren) www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur de 

energie-neutrale cyclus van het heelal afgeleid die zich eindeloos herhaalt en is deze cyclus 

kwalitatief beschreven. Het kwantitatief invullen van het heelal en zijn vaste cyclus is eerst 

mogelijk na het mathematisch modelleren van deze cyclus.  

Uiterst curieus in deze cyclus is namelijk dat stap 1 van iedere cyclus weer exact gelijk is aan 

de laatste stap 29 van deze cyclus.  

Het heelal berust op een 100% gesloten systeem voor: 

a) massa (fotonen/ neutrino’s, kosmische straling), b) materie (gewone en zwart gat 

materie/ atomen) en c) voor kinetische energie.  

b) Deze heelalcyclus wikkelt zich dus energie-neutraal af aangedreven door enerzijds de 

elektrische veerspanning voor de beginuitdijing. Gravitatie zorgt voor het afremmen 

van die uitdijing en voor het weer inkrimpen van het heelal. Gravitatie-energie (= 

‘donkere’ energie) zorgt voor het heel gecontroleerd en beheerst inkrimpen van het 

heelal dat in feite een heelalbolschil is.  
Die cyclus herhaalt zichzelf eindeloos opnieuw. Letterlijk tot in het oneindige.  

 

-) Heelal / heelalbolschil / HBS is 100% gesloten systeem: 

Alzijdig startend vanuit één punt, centrum C heelal, moet dat heelal thans in feite een dunne 

heelalbolschil / HBS zijn met een straal van circa 10 – 12 miljard lichtjaar.  

 

Die heelalbolschil is thans bezet met miljarden min of meer dezelfde sterrenstelsels 

onderverdeeld in 4 – 20 miljoen clusters van 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels. Binnen die 

clusters zijn door botsingen tussen sterrenstelsels reeds grotere zogenoemde M stelsels 

ontstaan. 

  

Alleen in die heelalbolschil zijn extreem lage concentraties waterstof en helium aanwezig. Die 

gassen zijn nodig en onmisbaar voor het geleiden van alle vormen van EM straling, deeltjes 

straling en kosmische straling.  

Die dunne heelalbolschil is omgeven door een binnen-gebied en door een buitengebied met 

een absoluut 100% vacuüm waarin geen enkele vorm van straling met golven, deeltjes, 

materie en kinetische energie in kan doordringen. Alleen in de heelalbolschil is massa, 

materie en energie aanwezig. Die heelalbolschil vormt daardoor een 100% gesloten systeem 

voor massa, materie en energie.  

a) alle straling die berust op golven en op deeltjes met massa (neutrino’s en fotonen),  

b) alle materie [materie = massa (van fotonen/ neutrino’s) + ½ mc2 kinetische rotatie-energie],  

c) alle vrije kinetische energie in de vorm van fotonen en neutrino’s en  

d) voor schokgolven van (gravitatie)-energie zoals waargenomen door LIGO / VIRGO. Die  

     schokgolven kunnen eveneens uitsluitend via dat H en He worden doorgegeven.  

Het heelal berust derhalve ook op sluitende balansen voor massa, materie en kinetische 

energie. 

 

-) Heelal alleen open voor gravitatie en heelalkloktijd:  

De heelalbolschil alleen 100% open voor 1) gravitatie en 2) de heelalkloktijd.  

Gravitatie en heelalkloktijd zijn de enige fysische fenomenen zonder: 1) golven, 2) deeltjes, 3) 

massa / materie en 4) zonder kinetische energie. Tot deze uitzonderingen van ‘lekkage’ 

behoren thans alleen gravitatie en tijd / de heelalkloktijd.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/


 
3 

 

Gravitatie en heelalkloktijd verplaatsen zich met oneindig grote snelheid en verlaten het 

heelal / de heelalbolschil ook direct. Beide verdwijnen in die absoluut lege buitenruimte.  

 

Gravitatie en tijd hebben geen massa, materie en kinetische energie en hebben derhalve ook 

geen consequenties voor de balansen van het heelal / heelalbolschil voor massa, materie en 

kinetische energie. Let op: de heelalbolschil is wel weer 100% voor schokgolven van 

gravitatie-energie.  

 

-) Heelal / heelalbolschil doorloopt een vaste energie-neutrale cyclus bestaande uit 29 

stappen:  

De heelalcyclus bestaat uit 29 stappen en is onderverdeeld in: 

-) 12 / 13 langdurende fysisch-energetische stappen die ieder miljoenen tot vele miljarden  

         jaren in beslag nemen afgewisseld. Die fysische stappen zijn van elkaar gescheiden  

         door:  

-) 16 kortdurende chemische en kernfysische stappen die heelalwijd tegelijkertijd  

         (qua heelalkloktijd) plaatsvinden en die ieder slechts seconden tot hooguit enkele uren in  

         beslag nemen.  

 

-) Stappen zijn strikt van elkaar gescheiden door fysische, chemische en kernfysische 

veranderingen; een soort kantelpunten: 

Die gebeurtenissen zijn van elkaar gescheiden door steeds slechts één of enkele  duidelijk te 

benoemen en te beschrijven: 1) puur fysische stappen, 2) chemische stappen of 3) 

kernfysische stappen.  

Overall vormen die 29 stappen samen in één ordelijke volgorde en één samenhangend en 

vooraf voorspelbaar zich afwikkelend geheel zodanig van structuur dat stap 1 weer exact 

gelijk is aan stap 29!  

 

-) Bij iedere stap moet model heelal worden bijgesteld / aangepast: 

Bij ieder van die kantelpunten moeten de uitgangspunten van het mathematisch model van het 

heelal / de heelalbolschil worden aangepast en bijgesteld. 

In document G14 staat op hoofdlijnen beschreven hoe die heelalcyclus mathematisch is te 

modelleren. Via dat mathematisch model is het heelal en zijn cyclus te kwantificeren voor 

ieder willekeurig moment in het verleden als wel voor ieder willekeurig moment in de 

toekomst van het heelal / de heelalbolschil. Dus vanaf de eerste seconde tot de allerlaatste 

seconde! Maar ook binnen welke kwantitatieve grenzen zo’n heelalmodel mogelijk is. 

 

In dit document G15 zijn die sprongsgewijze wijzigingen nader uitgewerkt en staan deze 

meer in detail beschreven. 
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* 2) NIET VARIABELE VASTE GROOTHEDEN / PARAMETERS HEELAL & 

HEELALCYCLUS: 

 

Het heelal berust op negen heelalwetten (document G3) en is een 100% gesloten systeem 

voor alle vormen van massa, materie en van energie. Dat heelal / die heelalbolschil doorloopt 

eindeloos dezelfde energie-neutrale cyclus van 29 stappen. Het heelal / heelalbolschil en 

cyclus berusten op: 

-) een aantal vaste en constante grootheden uitgewerkt in schema 2 – 1 en  

-) een aantal variabele grootheden uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

 

Schema 2 - 1 : De constante vaste grootheden en waarden van het heelal:  

 

-A) Het heelal macroscopisch gezien: 

 

-1) Het heelal berust op negen heelalwetten: 

In document G3 zijn de negen heelalwetten geformuleerd. Belangrijkste zijn dat:  

-) Het heelal thans in feite een heelalbolschil is. Een 100% gesloten systeem voor alle binnen 

die heelalbolschil aanwezige vormen van massa, materie en kinetische energie, 

-) Dit heelal eindeloos dezelfde energie-neutrale cyclus van 29 stappen doorloopt als een 

perpetuum mobile, 

-) De drijvende kracht van de heelalcyclus berust op elektrische kracht voor de ‘oerknal’ 

uitdijing en gravitatie zorgt voor het afremmen van de uitdijing de komende 350 – 450 miljard 

jaar en daarna weer voor het laten inkrimpen van deze heelalbolschil, 

-) Het heelal een vast centrum C heeft,  

-) Overal steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd geldt, 

-) Die heelalkloktijd niet rechtstreeks is te meten en alleen via mathematisch model is af te 

leiden, 

-) Die dunne heelalbolschil overal met gelijke snelheid uitdijt t.o.v. centrum C, 

-) Die uitdijingssnelheid door gravitatie steeds verder wordt afgeremd. De daarbij 

vrijkomende kinetische energie zorgt ervoor dat sterrenstelsels steeds sneller om hun as 

roteren, 

-) Overal binnen die heelalbolschil bij kernfusie vanuit waterstof zwaardere atomen gevormd 

worden die dwingend geordend zijn conform de elementen van het periodiek systeem, 

-) Overal in de heelalbolschil het zelfde periodiek systeem geldt en daarmee heelalwijd 

dezelfde fysische/ chemische krachten en bindingen gelden, 

-) Derhalve overal binnen die heelalbolschil dezelfde fysische wetmatigheden gelden als op 

Aarde. 

 

-2) Verder berust dat heelal macroscopisch bezien op: 

      a)  Een gelijk aantal protonen en elektronen.  (1 neutron = 1 proton + 1 elektron) 

Die protonen / elektronen bezitten naast het kenmerk materie (= ½ mc2 inwendige rotatie-

energie) en uitwendige kinetische energie slechts twee constante elementaire snelheid 

onafhankelijke krachten:  

b) Elementaire elektrische lading, 

c) Elementaire magnetische spin en 

d) Losse protonen en elektronen genereren van zichzelf geen gravitatie. Gravitatie wordt 

uitsluitend gegenereerd vanuit atomen en specifiek vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen/ 

materie als gevolg van snelheid / translatie-energie / versnelling van het atoom in het heelal. 
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-3) De totale hoeveelheid massa, lading in het heelal is steeds  

      constant.  

Massa kan niet via E = mc2 worden omgezet in energie / fotonen. Massa, lading en spin  

zijn niet equivalent aan energie, zoals Einstein stelde. Massa, lading en spin zijn het      

gevolg van de rotaties van elementaire Higgs, strings, snaren om hun 3 assen waardoor      

drie vervormingen optreden die resulteren in: 

-) twee elementaire super-symmetrische Higgs, snaren, strings van het proton en de 

-) twee elementaire super-symmetrische Higgs, snaren en strings van het elektron.  

 

Als protest tegen die 3 vervormingen genereren die 4 Higgs, snaren, strings:  

a) elementaire massa of anti-massa, b) elementaire + of – lading en c) elementaire      

parallelle of anti-parallelle spin. Document F1a 2014 & figuren 1 - 6. 

Die massa en anti-massa op Higgs deeltjes, snaren en strings kunnen niet annihileren!  

Annihileren is alleen mogelijk als sprake is van equivalente materie / antimaterie. 

 

-4) Overgang massa ↔ materie: 

Vanuit die Higgs deeltjes, snaren strings zijn neutrino’s en fotonen op te bouwen van het      

proton en die van het elektron. De in neutrino’s en fotonen wel aanwezige, maar niet      

rechtstreeks meetbare massa, wordt getransformeerd tot meetbare materie of antimaterie      

via het toevoegen van E = ½ mc2 aan (inwendige) kinetische rotatie-energie.   

Materie = massa (fotonen/ neutrino’s) + inwendige ½ mc2. 

       

De formule E = 2 x  ½ mc2 = mc2 geldt alleen bij annihilatie van equivalente materie / 

antimaterie. Die beroemde formule van Einstein geldt dus alleen voor m = materie / 

antimaterie. Bij annihilatie valt materie / antimaterie uiteen in fotonen van infrarood en/ of die 

van licht. Binnen die fotonen blijft alle aanwezige massa 100% volledig in takt! Binnenin 

fotonen is evenveel alle massa als antimassa nog steeds aanwezig. Document F1b & figuren 

1 - 6. 

 

-5) Overgang massa in fotonen → materie (protonen / elektronen) neemt 13,8 miljard  

      jaar in beslag: 

Binnen een periode van 13,8 miljard jaar worden alle, binnen de heelalbolschil / HBS,      

aanwezige fotonen en alle neutrino’s met massa via het toevoegen van E = ½ mc2 aan       

rotatie-energie weer terug gevormd tot materie in de vorm van uitsluitend protonen en   

elektronen. Vanuit die protonen en elektronen wordt uitsluitend het meest simpele  

waterstofatoom gevormd. 

Alle fotonen en neutrino’s ouder dan 13,8 miljard jaar met daaraan gebonden informatie 

verdwijnt dus volledig als gevolg van die overgang van massa → materie in de vorm van 

protonen / elektronen! Om die reden kunnen we slechts 13,8 miljard (licht)jaar ver terug 

kijken in de tijd en in de heelalbolschil. 

In die heelalbolschil strekken verleden, tijd en ruimte zich echter veel verder uit dan 13,8  

miljard lichtjaar. Zie figuur 36i G8/ document G12 www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

-6) Aan het begin en aan het einde van ieder cyclus is het totaal aantal protonen en  

      elektronen in het heelal weer gelijk aan elkaar.  

Het heelal als geheel is als ongeladen te beschouwen. Het aantal protonen / elektronen     

wordt thans geschat op circa 1080 à 1085.  

Totale hoeveelheid positieve lading van protonen 1080 à 1085. De totale hoeveelheid negatieve 

lading van de elektronen 1080 à 1085. Het heelal is elektrisch neutraal! 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-7) Bij kernfusie zijn vanuit waterstof uitsluitend de elementen van het periodiek  

      systeem te vormen:  

Pas via kernfusie van waterstof in sterren en tijdens supernova explosies worden vanuit 

waterstof heelalwijd uitsluitend de elementen van het periodiek systeem gevormd via sub-

elektronenschillen met 2 of 8 elektronen c.q. 1 – 4 elektronenparen. Dat is uitgewerkt in 

document F1d & figuren. 

De ‘schil’-elektronen van die elementen genereren 4 typen van krachten: a) gravitatie, b)  

fysische krachten, c) chemische krachten waarmee bindingen zijn te vormen en d)  

mechanische krachten vanuit de interactie elektronenschillen ↔ met atoomkernen. 

 

Gravitatie, fysische en chemische krachten worden gegenereerd vanuit de ‘schil’- 

elektronen van atomen als gevolg van snelheid / kinetische energie en omvat 3 typen.  

Type 1 wordt gegenereerd vanuit het enkelvoudige ‘schil’-elektron (1) van atomen, 

Type 2 wordt gegenereerd vanuit het ‘schil’-elektronen paar (2) en 

Type 3 gegenereerd vanuit de sub-elektronenschillen (3) die maximaal 8 elektronen of 4  

            elektronenparen kunnen bevatten.  

 

-8)  Kracht- en binding-componenten gekoppeld aan specifieke snelheid:  

Alle atomen in het heelal zijn thans onderhevig aan 9 – 11 verschillende (rotatie)-snelheden. 

Ieder van die 9 – 11 snelheden van het atoom in het heelal resulteert in een het genereren van 

een eigen aan die snelheid gerelateerde kracht- en binding-component. Van die 9 – 11 

snelheden zijn: 

-) 4 – 5 stuks aanwezig binnen clusters van 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels. Binnen alle  

      4 – 20 miljoen clusters betreft het dezelfde snelheden t.o.v. centrum C,   

 -) 5 – 6 stuks dezelfde snelheden aanwezig binnen alle individuele sterrenstelsels t.o.v. het  

centrale zwarte gat aanwezig in het centrum van ieder van die biljoenen sterrenstelsels en 

daarmee indirect ook 5 – 6 bewegingen t.o.v. centrum C heelal.  

Alle atomen in de heelalbolschil zijn thans onderhevig aan 9 – 11 verschillende snelheden.  

Binnen ieder cluster betreft het steeds dezelfde snelheden met in alle clusters overal dezelfde 

grootte.  

Door verandering in snelheid en het aantal snelheden veranderen de 9 – 11 componenten van 

fysische en chemische krachten en bindingen kwantitatief uiterst langzaam in de tijd.     

Zie hoofdstuk 3. 

  

-9) Totale hoeveelheid spin protonen - de hoeveelheid spin elektronen = 0, 

 

- B) Heelalcyclus: 

-10) Bij iedere nieuwe cyclus start het heelal: 

a) met hetzelfde aantal protonen / elektronen,  

b) met dezelfde hoeveelheid radiale kinetische energie en  

c) dezelfde hoeveelheid transversale (tangentiële) kinetische energie, 

d) dezelfde hoeveelheid elektrische en magnetische energie die zich in de ‘oerbol’ uit als 

veerspanning. 

e) en daarmee met dezelfde hoeveelheid kinetische energie direct na de explosie van de 

‘oerbol’. 

 

-11) Iedere cyclus van het heelal doorloopt steeds dezelfde 29 stappen: 

Iedere cyclus duurt tot op de seconde steeds exact even lang. Documenten G7 (tekst) &  

G8 (figuren)  www.uiterwijkwinkel.eu  

De tijdsduur van één cyclus wordt thans geschat op 35 – 50 biljoen jaar (document G7), 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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De maximale duur van de heelalkloktijd. Deze heelalkloktijd is dus eindig! 

 

-12) Minimale en maximale straal heelal: 

Zowel de minimale straal van het heelal (bol zwart gat atomen met straal circa 25 – 50  

miljoen km) circa als de maximale straal van het heelal / heelalbolschil met straal 10 –  

12 miljard lichtjaar in de vorm van 4 – 20 miljoen centrale cluster zwarte gaten.  

Die minimale en maximale straal van de heelalbolschil voor materie, voor elektromagnetische  

straling en deeltjesstraling is bij alle cycli steeds even groot. 

 

-13)  Verdere verbetering LIGO technieken: 

LIGO technieken berusten in essentie op het waarnemen en meten van schokgolven van 

(gravitatie)-energie. Die technieken zijn vrij recent ontwikkeld en hebben een huidige 

‘zichtdiepte’ van circa 6 – 8 miljard lichtjaar. Thans nog minder ‘zichtdiepte’ dan die van 

licht.  

Deze LIGO gravitatie techniek zal ongetwijfeld nog aanzienlijk kunnen worden verbeterd. 

Dan wordt het ook mogelijk om de eerste schokgolven van gravitatie-energie op te vangen en 

te meten. De oudste schokgolven dateren van circa 30 miljard jaar geleden. Op termijn zal het 

technisch mogelijk zijn om via de heelalbolschol tot maximaal circa 30 miljard (licht)jaar ver 

‘terug’ te kijken in de historie van het heelal / de heelalbolschil. 

 

-14) Eerste deel heelalcyclus is en blijft voor altijd technische onzichtbaar:  

De eerste technisch onzichtbare periode van het heelal omvat circa 20 – 35 miljard lichtjaar. 

Die eerste, Berryperiode is hoe dan ook technisch niet waarneembaar te maken / te krijgen. 

Via deductie heeft de auteur die periode wel volledig weten te af te leiden en te beschrijven. 

Deze eerste periode is ook mathematisch te modelleren en daarmee te kwantificeren. Zie 

document G7 www.uiterwijkwinkel.eu. 

  

-C)  Heelal heeft vorm van een bolschil met 4 – 20 miljoen gelijkvormige clusters  

        van sterrenstelsels: 

 

-15) Start vanuit vaste centrum C: 

Startend alzijdig gelijkmatig vanuit één punt, centrum C heelal, is dat heelal thans een dunne 

heelalbolschil, die opgedeeld is in circa 4 – 20 miljoen vrijwel identieke clusters van 

sterrenstelsels die allemaal gevuld zijn met ieder circa 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels. 

 

-16) Alle clusters van enkele duizenden sterrenstelsels zijn gelijkwaardig:  

Binnen ieder cluster is een gelijke hoeveelheid massa, materie, kinetische energie (klok mee 

of klok tegen) aanwezig evenals gelijk impuls moment klok mee / klok tegen. Over de gehele 

heelalbolschil bezien is de totale impuls moment gelijk aan nul.  

De heelalbolschil als geheel roteert niet en staat absoluut stil t.o.v. centrum C. 

 

-17) Alle clusters van sterrenstelsels streven naar maximale behoud van impulsmoment:  

Binnen alle clusters van 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels is het impulsmoment echter ≠ 0. 

Sterker binnen alle clusters worden alle aanwezige impulsmomenten klok mee/ klok tegen 

zoveel als mogelijk opgespaard en in stand gehouden. Die rotatie-energie is nodig om tijdens 

van het inkrimpen van de heelalbolschil richting centrum C de door gravitatie veroorzaakte 

versnelling van de heelalbolschil continue af te remmen tot een vrij constante inkrimp- 

snelheid van circa 100 – 150 km/s. Die inkrimping van de heelalbolschil eindigt super-soft in 

plaats van met een Big Crunch!  
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* 3)  DE TWAALF VERANDERLIJKE PARAMETERS VAN HET HEELAL: 

In hoofdstuk 2 zijn de vaste constante grootheden van het heelal behandeld. Binnen de 

heelalcyclus is sprake van 12 variabele grootheden / parameters van het heelal, Die worden 

thans in hoofdstuk 3 nader beschreven. 

 

Het heelal doorloopt eindeloos  opnieuw exact dezelfde overall energie-neutrale cyclus van 29 

stappen / fasen.  

 

De heelalcyclus (G7) is opgebouwd uit 29 stappen; 

-) 16 kortstondige stappen die van minder dan een seconde tot minuten in beslag nemen en  

-) 12/ 13 langdurige fysische stappen die miljoenen tot vele miljarden jaren in beslag nemen. 

Die fysische stappen zijn van elkaar gescheiden door één of twee kortstondige stappen / 

kantelpunten en beginnen en eindigen daarmee. Samen vormen ze één cyclus. Ieder van die 

12/ 13 fysische/ energetische stappen / fasen is mathematisch te modelleren aan de hand van 

deze 12 variabele grootheden / parameters die worden benoemd in onderstaande schema 3 – 

1: 

 

 

Schema 3 - 1: De twaalf veranderlijke basis-parameters van het heelal: 
 

I) Onderscheiden vormen van straling: 
Ia) Elektromagnetische EM straling in de vorm van: a) fotonen en neutrino’s van 

infrarood (het proton) en b) fotonen en neutrino’s van het elektron (licht): 

Alle vormen van infrarood (proton gerelateerde)-straling zijn gerelateerd aan de trilling van 

de atoomkern. Alle vormen van licht (elektron)-straling zijn gerelateerd aan de ‘schil’- 

elektronen van het atoom. Alle vormen van elektromagnetische EM straling bestaat uit 

golfbewegingen van neutrino’s of die van fotonen met een aan de buitenkant niet meetbare 

massa doch ook zonder het kenmerk van materie.  

Alle vormen van EM straling verplaatsen zich via een golfbeweging en zijn gebaseerd op 

deeltjes met een aan de buitenkant niet rechtstreeks meetbare hoeveelheid massa, lading. Wel 

met een magnetische spin. Deze deeltjes bezitten allemaal wel een meetbare hoeveelheid 

kinetische energie. Zie documenten F1a, F1b en F1c.  

 

Deze EM deeltjes zijn opgebouwd uit evenveel Higgs / strings / snaren als anti Higgs / strings 

/ snaren. Deze deeltjes bezitten wel een netto magnetische spin. Deze EM straling kan zich: a) 

uitsluitend verplaatsen via golven en b) uitsluitend via een geleidingmedium in de vorm van 

atomen / moleculen. EM straling wordt doorgegeven van atoom tot atoom en met maximaal 

de lichtsnelheid.  

In de heelalbolschil bestaat die ‘aether’ uit extreem lage concentraties van waterstof en helium 

gas/ plasma. Vanwege die verplichte koppeling van EM straling aan een geleidingsmedium/ 

‘aether’ kan die EM straling zich met maximaal de lichtsnelheid c voortbewegen. Binnen het 

heelal dus uitsluitend via de heelalbolschil! Tijdens de beweging door de heelalbolschil wordt 

alle EM straling voor zover niet afgebogen teruggekaatst richting heelalbolschil.  
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-) EM straling kan zich niet verplaatsen via een absoluut vacuüm; uitsluitend via het H 

en He aanwezig in de heelalbolschil: 

EM straling kan zich uitsluitend verplaatsen via materie in het heelal vooral via  atomen / 

plasma van waterstof en helium. Geen enkele vorm van EM straling kan zich verplaatsen via 

de absoluut 100% vacuüm ruimten aanwezig ter weerszijden deze heelalbolschil.  

Alle EM straling is en blijft daardoor 100% gevangen binnen deze heelalbolschil en kan zich 

uitsluitend daar voortbewegen en verplaatsen! 

Het weerkaatsen van alle elektromagnetische straling zorgt voor een afbuiging van gemiddeld 

circa 1 graad per 10 - 40 millennia. Door die afbuiging/ weerkaatsen verplaatsen alle vormen 

van elektromagnetische straling (en deeltjesstraling) zich binnen die minimaal tientallen  

kilometers tot lichtjaren dikke HBS via slingervormige banen met een uitwijking van circa 

graden per 5 à 15 miljoen lichtjaar.  

Ter plaatse van alle sterrenstelsels is deze ‘aether’ van de HBS tot enkele duizenden lichtjaren 

dik. Door die afbuiging treedt ‘lensvorming’ op waardoor  binnen het heelal / de HBS  sprake 

is van meerdere vormen van dubbeltelling van sterrenstelsels.  

Het werkelijke aantal sterrenstelsels kan daardoor mogelijk uitkomen op minder dan  4 – 20 

miljard stuks. Modellering van het heelal en van de heelalcyclus brengt meer klaarheid in de 

hoeveelheid materie en kinetische energie waarbinnen de heelalcyclus mogelijk is. 

 

Ib) Kosmische straling; in de vorm van protonen, elektronen, deeltjes van atomen en 

atoomkernen: 

Deze vormen van straling berusten eveneens allemaal op golven maar nu van echte deeltjes 

materie (protonen, elektronen, neutronen, atoomkernen) met een meetbare hoeveelheid massa, 

materie (= massa + ½mc2), kinetische energie, elektrische lading en magnetische spin. Alle 

vormen van kosmische deeltjesstraling kunnen zich eveneens uitsluitend voortbewegen via 

zo’n geleidingsmedium van waterstof en helium atomen uitsluitend aanwezig binnen de HBS. 

Gelijk alle EM straling/ golven kunnen alle vormen van kosmische straling zich verplaatsen 

met maximaal de lichtsnelheid c en uitsluitend via die gesloten heelalbolschil. Alle kosmische 

straling is en blijft eveneens 100% gevangen binnen deze heelalbolschil.  

  

1c) Schokgolven gravitatie-energie zijn zonder deeltjes / materie en ook gebonden aan 

transport via waterstof en helium: 

Botsingen tussen hemellichamen gaan gepaard met schokgolven van gravitatie-energie, Die 

schokgolven verplaatsen zich zonder deeltjes via overdracht van atoom tot atoom. Dat kan 

eveneens uitsluitend via het waterstof en helium dat alleen aanwezig in de heelalbolschil. Die 

schokgolven verplaatsen zich eveneens met maximaal de lichtsnelheid c. Deze schokgolven 

kunnen evenmin doordringen in het absolute vacuüm buiten de heelalbolschil en blijven dus 

eveneens 100% gevangen binnen de heelalbolschil! 

Dergelijke schokgolven van gravitatie-energie blijven ‘geconcentreerd’ en ‘geconserveerd’ 

binnen de heelalbolschil en zijn daardoor technisch kwantitatief meetbaar zelfs na miljarden 

jaren!  

 

1d) Gravitatie en tijd; twee fysische fenomenen zonder deeltjes. Beide zijn niet gebonden 

aan transport via atomen: 

Gravitatie en de heelalkloktijd zijn de enige fysische fenomenen zonder enige vorm van: a) 

deeltjes, b) golven en c) kinetische energie. Daardoor zijn gravitatie en tijd niet afhankelijk 

van transport via atomen om zich te kunnen verplaatsen. Gravitatie en tijd zijn dus niet 

gehouden om te blijven binnen: a) het H / He aanwezig in de heelalbolschil en b) de 

lichtsnelheid c.  
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Gravitatie en heelalkloktijd verplaatsen zich alzijdig en met oneindig grote snelheid ook door 

het absolute vacuüm heelal ter weerszijden van de HBS. Gravitatie en tijd verlaten die 

heelalbolschil weer op hetzelfde moment dat beide gegenereerd worden.  

 

Dat verlaten van de heelalbolschil en naar buiten de heelalbolschil treden van gravitatie en 

van de heelalkloktijd heeft geen consequenties voor de massa-, materie- en energiebalansen 

van het heelal. De consequentie is wel dat gravitatie en de heelalkloktijd niet rechtstreeks te 

meten zijn. LIGO neemt geen golven van gravitatie waar maar uitsluitend schokgolven van 

gravitatie-energie!  

De heelalkloktijd is alleen te bepalen via een mathematisch model van het heelalbolschil af te 

leiden! Aan gravitatie zit gekoppeld gravitatie-energie! Dit wordt verderop nog nader 

uitgewerkt.  

 

 

II) Overgang van massa → materie door toevoegen van E = ½ mc2 

inwendige rotatie-energie / impulsmoment: 
Blijven neutrino’s en fotonen eeuwig voortbestaan binnen de HBS? Neen; dat is niet het 

geval! Via de massa, lading en spin aanwezig in alle fotonen en in alle neutrino’s worden in 

de loop van miljoenen jaren grotere en stabiele constructies opgebouwd.  

 

Dat betreft uitsluitend; 

-) één basisstructuur van het proton en één basisstructuur van het antiproton en  

-) één basisstructuur van het elektron en één basisstructuur van het anti-elektron / positron. 

Die 4 basisstructuren van het (anti)proton / (anti)elektron bezitten alleen de kenmerken van 

massa, lading, spin en kinetische energie. Documenten F1b en F1c & figuren. 

 

Die slechts vier mogelijke basis structuren van materie / antimaterie zijn samengesteld uit 3 

quarks en bezitten nog steeds niet het kenmerk van materie of dat van antimaterie. Binnen de 

heelalbolschil worden vrijwel uitsluitend de basisstructuren van het proton en die het elektron 

gevormd.  

Deze slechts 2 mogelijke basisstructuren van het proton / elektron verkrijgen de eigenschap 

van materie / antimaterie pas via het toevoegen via E = ½ mc2 aan inwendige rotatie-energie / 

impulsmoment. Materie = massa + ½ mc2 inwendige rotatie-energie / impulsmoment. 

 

-) In heelal vindt alleen vorming van protonen en elektronen plaats; dat neemt 13,8 

miljard jaar in beslag: 

In het heelal worden vanuit fotonen en neutrino’s van het proton / elektron op die manier 

echter vrijwel uitsluitend equivalente aantallen van het proton en van het elektron gevormd. 

F1c & figuren.  

Binnen de heelalbolschil vergt dat vormen van proto-protonen/ proto-elektronen en dat  

toevoegen van E = ½ mc2 aan rotatie-energie en de transformatie van massa  → materie 

maar liefst 13,8 miljard jaar! In de tussenliggende periode wordt gedurende vele miljarden 

jaren uiterst langzaam E = ½ mc2 aan rotatie-energie/ impulsmomentum toegevoegd aan alle 

vormen van EM en aan alle vormen van deeltjes straling aanwezig in de heelalbolschil. 

 

Die basisconstructies van het proton / elektron resulteren uiteindelijk in de vorming van 

uitsluitend gewone protonen en elektronen.  

De materie van protonen / elektronen bezitten aan de buitenzijde naast massa en materie 

alleen elektrische lading en spin. Dergelijke losse protonen / elektronen genereren geen 

gravitatie!  
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Die protonen en elektronen resulteren uiteindelijk in uitsluitend het eenvoudigste waterstof 

atoom / molecuul.  

 

-) Waarnemingshorizon heelal / HBS bedraag maximaal 13,8 miljard lichtjaar: 

Door het omvormen van alle EM straling en deeltjes straling tot materie (protonen / 

elektronen) is het zicht vanaf de Aarde op het heelal en binnen de heelalbolschil beperkt tot 

‘slechts’ 13,8 miljard lichtjaar. Via die gekromde heelalbolschil met een straal van 10 – 12 

miljard lichtjaar kunnen we slechts 13,8 miljard lichtjaar waarnemen. In werkelijkheid strekt 

deze gekromde ruimte van de heelalbolschil zich dus veel verder uit dan we vanaf Aarde 

kunnen waarnemen. Het heelal/ heelalbolschil bevat daardoor ook veel meer materie en 

energie dan we kunnen observeren. 

 

-) Protonen / elektronen zijn de enige basisbouwstenen van het atoom: 

Protonen en elektronen zijn de enige basisbouwstenen van zowel alle gewone atomen startend 

vanaf H (F1d) als ook van alle zwart gat atomen (F1e) startend met zwart gat element Be.  

(1 neutron = 1 proton + 1 elektron)    
 

-) Geen ‘donkere’ materie aanwezig in het heelal / de HBS; wel veel meer gravitatie. 

Uitgaande van de huidige gravitatieformule van Newton (F = Gm1m2 /d
2 ) en de 

stralingswetten blijkt een enorm tekort op te treden in de massa- c.q. materiebalans van het 

heelal.  

In documenten E3 (tekst) en E3-1 (figuren) heeft de auteur in samenwerking met  Franklin 

Roos de Gravitatiewet van Newton ingrijpend aangepast.  

 

Vanwege de aard van gravitatie en de vorm van de heelalbolschil is niet alleen de onderlinge 

rechtstreeks afstand d relevant doch dient ook de cosinus van de hoek α te worden toegevoegd 

die twee objecten in de heelalbolschil hebben t.o.v. het centrum C van het heelal. Door het 

toevoegen van factor cos α is van nature veel meer gravitatie in het heelal/ HBS aanwezig dan 

thans wordt berekend en is aangenomen. Dus navenant veel meer materie / atomen en 

kinetische energie. Zie figuur 36 van document G8 of figuur 3 E3-1.  

Tevens is sprake van meerdere (9 – 11) vormen van gravitatie en navenant 9 – 11 vormen van 

gravitatie-energie. 

 

-) Vanwege de ronde HBS is toevoegen van factor cos α aan gravitatieformules Newton 

en Einstein verplicht: 

De aangepaste gravitatie formule van Newton wordt dan in vereenvoudigde toestand: 

F = Gm1m2 cos α /d2. 

 

Binnen het Melkwegstelsel is cos α = 1. Voor de gravitatie tussen sterrenstelsels onderling 

geldt echter dat cos α < 1. Bij het consequent aanbrengen van die factor cos α in de 

Gravitatiewet van Newton en die van Einstein blijkt in de heelalbolschil veel meer 

gravitatie en daardoor navenant ook veel meer massa / materie en daarmee kinetische energie 

aanwezig te zijn dan thans wordt berekend en aangenomen.  

Met het toevoegen van de factor cos α is de massa- c.q. materiebalans van het heelal reeds 

vergaand kloppend te maken zijn en valt daarmee de zogenoemde ‘donkere’ materie in 

belangrijke mate te reduceren. Daarmee tevens de hoeveelheid ’donkere energie’ te reduceren.  

 

-) Gravitatie-constante G: 

Gravitatie is geen elementaire kracht doch een snelheid gerelateerde kracht vanuit de ‘schil’-

elektronen van het atoom. Daardoor is de gravitatieconstante G geen echte constante.  
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De gravitatieconstante verandert net als bijna alle overige natuurconstanten met de 

snelheid/kinetische energie uiterst langzaam in de tijd; zie document G10.   

 

-) Sterrenstelsels roteren van nature veel sneller om hun as en genereren meer 

gravitatie: 

Gravitatie remt de uitdijing van die gekromde heelalbolschil steeds verder af tot nul over circa 

350 – 450 miljard jaar. Dat afremmen door gravitatie van de uitdijingssnelheid is echter reeds 

sinds 30 – 40 miljard jaar geleden gestart gelijk met de vorming van het waterstofatoom uit 

protonen en elektronen. De, bij het afremmen van de heelalbolschil vrijkomende energie 

wordt omgezet in rotatiesnelheid van de huidige sterrenstelsels.  

Die sterrenstelsels roteren daardoor niet alleen veel sneller om hun as dan verwacht, op basis 

van de 13,8 miljard jaar in de Big Bang theorie, maar genereren daardoor ook veel meer 

gravitatie en gravitatie-energie.  

 

-) Geen gravitatielenzen: 

Elektromagnetische straling en de subatomaire deeltjesstraling berusten op: 1) massa, 2) 

lading, 3) magnetische spin en 4) energie doch genereren van zichzelf geen enkele vorm van 

gravitatie. 

Gravitatie daarentegen bezit die kenmerken niet. Via gravitatie is geen enkele interactie 

mogelijk tussen gravitatie vanuit hemellichamen en de baan van fotonen binnen de 

heelalbolschil! Gravitatie oefent geen enkele invloed uit op de baan elektromagnetische 

straling en van deeltjesstraling zolang het geen atomen betreft!  

 

Voor elektromagnetische straling zijn in het heelal geen gravitatielenzen aanwezig wel 

‘lenzen’ gevormd door: 

- a) elektrische en magnetische velden die uitgaan van de centrale zwarte gaten in  

       sterrenstelsels doch ook vanuit sterren en kleine lokale zwarte gaten.  

-b) afbuiging van straling bij passage door minieme concentraties van H en He gassen en  

      passage van de corona’s van sterren en die van sterrenstelsels. 

-c) lokaal optredende concentratie verschillen in H en He binnen de heelalbolschil tijdens  

      interacties tussen sterren en zwarte gaten en tijdens en na afloop van botsingen tussen  

      sterren en tussen sterrenstelsels. 

-d) het afketsen van fotonen tegen beide vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil.  

Op Aarde kunnen daardoor meerdere afbeeldingen van hetzelfde achterliggende sterrenstelsel 

worden opgevangen!  
 

 

III) De aard van materie vanaf protonen / elektronen en van atomen:  
De massa, lading en magnetische spin en de verdeling daarvan over gewone materie, zwart-

gat materie, elektromagnetische straling en deeltjesstraling:  

a) Gewone materie / elementen periodiek systeem opgebouwd vanuit waterstof opgebouwd uit 

gewone protonen en elektronen. (1 neutron = 1 proton + 1 elektron)    

Zie documenten F1a, F1b en F1c met de figuren 15 a – d voor de ruimtelijke opbouw van 

het proton/elektron en hun antivormen of dezelfde figuren 18 a – d voorzien van een 

toelichting in G8.  

 

b) Protonen en elektronen genereren slechts twee elementaire krachten: 1) de elektrische 

kracht en 2) de magnetische kracht. Die deeltjes bezitten een zekere hoeveelheid kinetische 

energie. Protonen en elektronen met hun massa en materie genereren vanuit zichzelf geen 
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gravitatie! Dat gebeurt pas als protonen en elektronen samen een door snelheid vervormd 

atoom vormen. 

 

c) Tijdens kernfusie vanuit waterstof worden heelalwijd dwingend uitsluitend de elementen 

van het periodiek systeem gevormd + zelfde krachten: 1) twee vormen van gravitatie, 2) twee 

verschillende chemische krachten en 3) twee verschillende fysische krachten die resulteren in 

de fase toestanden: plasma, gas, vloeistof en vaste stof.  

 

d) Zwart-gat materie / zwart gat atomen; gewone atomen waarvan de elektronenschillen zijn 

ingestort tot vlak nabij de atoomkern. Zwart gat atomen komen pas voor vanaf beryllium dus 

≥ Be. Zwart gat atomen zijn eveneens uitsluitend opgebouwd met gewone protonen en 

elektronen. 

Zwart gat atomen genereren vanuit zichzelf uitsluitend één vorm van gravitatie die gerelateerd 

is aan het enkelvoudige elektron. Pro memorie: er bestaat verschillende vormen van gravitatie 

gerelateerd aan enkelvoudige en aan schil-elektronenparen. Zie hiervoor document F1d. 

De ‘schil’-elektronen van zwart gat atomen roteren met circa de lichtsnelheid om hun 

atoomkern en kunnen daardoor geen fysische of chemische krachten genereren en bindingen 

vormen die gerelateerd zijn aan het elektronenpaar. Document F1e.  

 

e)  Bij zwart gat atomen zijn geen fase toestanden en zwart gat moleculen mogelijk. 

 

f) Tussen zwart gat atomen onderling heerst wel een enorme elektrische en magnetische  

wederzijdse elektrische afstoting die uitgaat van de elektronen schillen / wolk net als in een 

gewoon gas.  
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g) Deeltjesstraling in de vorm van individuele neutronen, protonen, elektronen, atoomkernen 

etc. (Neutronen zitten niet in de atoomkern). 

 

-ad a) Gewone materie:  

Alle materie in het heelal is volgens de auteur reëel aanwezig als gewone materie, als zwart-

gat materie en in de vorm van deeltjesstraling. De vormen van gewone en van zwart-gat 

materie zijn min of meer egaal verdeeld over de gehele heelalbolschil.  

Op basis van protonen en elektronen, de basisbouwstenen van het atoom, zijn alle elementen 

van het periodiek systeem samen te stellen.  

 

-) Geen neutronen in de atoomkern: 

In de atoomkern komen geen neutronen (één proton + één elektron) voor als aparte 

bouwstenen. De atoomkern is opgebouwd met alleen protonen en ‘kern’-elektronen. Zie 

document F1d + bijbehorende figuren 18 – 23.  

In de atoomkern is ieder klein ‘kern’-elektron standaard gebonden aan minimaal twee, veel 

grotere, protonen en nimmer aan slechts één proton (≠ neutron). Bij de heliumkern / α deeltje 

hangt dat ‘kern’-elektron in tussen 3 protonen! Die basis constructie van He is nog steeds 

aanwezig in alle atoomkernen > He! In de atoomkern kunnen geen neutronen voorkomen!  

De gelijke spin van protonen en elektronen voorkomt een echt fysiek contact. 

De binding van één ‘kern’ elektron aan normaliter twee protonen resulteert in een ladingtekort 

in de atoomkern. Het surplus aan elektronen bevindt zich in de elektronenschillen rondom de 

atoomkern. Zie document F1d met figuren 18 – 23.  

 

-) Alle gewone materie gerangschikt volgens elementen periodiek systeem vanaf H:  

Deze materie omvat alle gewone elementen van het periodiek systeem en hun isotopen vanaf 

waterstof / H. Alles voorbij lood is onstabiel/ radioactief.  

Bij kernfusie tijdens supernova-explosies kunnen om energetische redenen heelalwijd 

uitsluitend de elementen van het op aarde bekende periodiek systeem worden gevormd en 

niets anders. De nog grotere atomen en een aantal van de kleinere atomen zijn instabiel. Voor 

de krachten op het gewone atoom zie document C2 en document F1d & figuren.  

 

-ad b) Zwart-gat materie gerangschikt volgens elementen zwart gat atomen vanaf Be:  

- Zwart-gat materie zijn van oorsprong gewone atomen waarvan de elektronenschillen van 

binnenuit in elkaar zijn gestort tot vlak nabij en rondom de atoomkern. Dat instorten van de 

elektronenschillen van gewone atomen van het periodiek systeem is het gevolg van de 

vorming van Vander Waalsbindingen / London-bindingen tussen de elektronenparen 

aanwezig in deze elektronenschillen. Daar zijn er minimaal twee voor nodig. Dat ineenstorten 

van het atoom kan pas plaatsvinden onder hoge druk en snelheid en pas vanaf beryllium / Be.  

Deze elektronenschillen storten in een tot vlakbij de atoomkern als een ‘schil’-elektronen / 

wolk daaromheen. Die ‘schil’-elektronen bewegen met enorme snelheid en tegen de 

lichtsnelheid c rondom hun atoomkern.  

 

- Zwart-gat atomen zijn volledig opgebouwd uit gewone protonen en gewone elektronen.  

 

- Van de krachten van zwart-gat atomen is in feite alleen gravitatie relevant. Zie document 

C3 en document F1e & figuren. Alle gravitatie componenten op zwart-gat materie en 

zwarte gaten zijn snelheid gerelateerde grootheden en zijn geen constante grootheden!  

Figuur 9 van G8 en figuren 18a -18n onder F1e.  
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- Het instorten van de elektronenschillen van gewone atomen tot zwart-gat atomen kan pas 

plaatsvinden vanaf gewone atomen met:  

1) minimaal twee of meer elektronenparen,      

2) als sprake is van een hoge (rotatie) snelheid en dus van een enorme vanderwaalskracht en  

3) bij een extreem hoge druk (temperatuur). 

4) De overgang van een gewoon atoom naar een zwart-gat atoom is pas mogelijk vanaf het 

element beryllium. 

 

- De elementen H, He, Li en waterstofgas hebben geen of slecht één elektronenpaar en kunnen 

daardoor niet ineen storten tot atomen in een zwart-gat toestand! Het periodiek systeem van 

zwart-gat elementen start dus pas vanaf het zwart-gat element beryllium (Be). Voor de 

krachten op zwart-gat atomen zie document C3 website en document F1e & figuren. 

   

- Tijdens supernova’s worden via kernfusie gewone elementen gevormd tot boven nr. 110 à 

120. Die elementen worden tijdens de supernova vanwege enorme snelheid en druk direct 

door getransformeerd tot instabiele zwart-gat atomen die samen één zwart gat vormen waarin 

die volkomen instabiele zwart-gat atomen direct samen worden opgesloten.  

 

-) De hoogenergetische kosmische straling in het heelal ontstaat nu door radioactief verval 

van dergelijke instabiele zwart-gat elementen. Dat verval kan echter alleen plaatsvinden aan 

de allerbuitenste mono-atomaire buitenrand van het zwarte gat!  

Door de enorme rotatiesnelheid van alle typen van zwarte gaten treden vervormingen op en 

treden eveneens convectiestromen binnen deze typen van zwarte gaten / gecomprimeerde 

hemellichamen. 

 

Tijdens iedere stap van de heelalcyclus wordt bezien: 

-) De verdeling van de totale constante hoeveelheden aan:  

1) massa (fotonen & neutrino’s),  

2) materie (gewone en zwart gat atomen),  

3) lading en spin,  

4) impuls en  

5) impulsmoment van het heelal verdeeld over:  

a) losse protonen / elektronen, 

b) gewone materie / atomen periodiek systeem vanaf H, 

c) zwart-gat materie, zwart gat atomen vanaf Be, 

d) vormen van elektromagnetische straling (fotonen / neutrino’s) en  

e) vormen van deeltjesstraling (protonen, elektronen, atomen, atoomkernen, 

    brokstukken van atoomkernen zoals α deeltjes): 

Deze verdeling van materie en energie vormt daarmee één van basisparameters van het 

heelal. 

 

 

 IV) Krachten aanwezig op gewone materie/ atomen en zwart gat materie/ 

atomen: 

 
-) Heelal berust op slechts twee elementaire krachten: 

Op het allerlaagste niveau van materie genereren de vier twee aan twee super symmetrische 

Higgs deeltjes, snaren en strings alleen: 1) massa, 2) elektrische lading en 3) magnetische 

spin, Document F1a 2014 & figuren.  
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Vanuit die vier Higgs, snaren en strings kunnen heelalwijd uitsluitend protonen en elektronen 

worden gevormd met massa, materie, lading, magnetische spin en inwendige / uitwendige 

kinetische energie. Document F1c. 

Die protonen en elektronen genereren naast materie ook slechts twee elementaire krachten: 

1) lading en 2) spin. Ze bezitten daarnaast een zekere snelheid en hoeveelheid externe 

kinetische energie. Die twee elementaire krachten zijn altijd constant en kwantitatief 

onafhankelijk van de snelheid van het proton / elektron / atoom in het heelal! 

 

Protonen en elektronen met hun massa en materie genereren vanuit zichzelf geen enkele vorm 

van gravitatie! Gravitatie wordt pas gegenereerd als: a) protonen en elektronen samen een 

atoom vormen en b) dat atoom onderhevig is aan snelheid in het heelal. Gravitatie is dus geen 

elementaire kracht! Zie documenten E3, E3-1 en E3-2. 

 

-) De overige niet elementaire fysische en chemische krachten op atomen: 

De overige, niet elementaire, fysische en chemische krachten ontstaan eerst bij het atoom als 

gevolg van: 1) snelheid en/ of door rotatiesnelheid van het atoom in het heelal, 2) 

veranderingen van snelheid, 3) verandering van de richting van snelheid en door 4) de aan 

(rotatie)snelheid in het heelal verbonden kinetische energie.  

Die krachten worden vooral opgewekt vanuit de ‘schil’-elektronen / elektronenparen in 

combinatie met snelheid / rotatiesnelheid van het atoom in het heelal die vele tientallen tot 

honderden km/s kunnen bedragen.  

 

Door de enorme snelheden en rotatiesnelheden van het atoom in het heelal wordt niet alleen 

een grote hoeveelheid kinetische energie toegevoegd aan de atoomkern doch ook aan alle  

‘schil’-elektronen van het atoom! Vanwege die door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische 

energie kunnen deze ‘schil’-elektronen niet langer een perfect ronde baan rondom de 

atoomkern doorlopen zoals die ‘schil’-elektronen dat willen en steeds nastreven.  

 

(Rotatie)snelheid / impulsmoment van het atoom in het heelal resulteert in: 

a) een afwijking van de ideale baan van het elektron/ elektronenpaar,   

b) een hoeveelheid kinetische energie die door die (rotatie)snelheid aan het ‘schil’- 

    elektron / elektronenpaar is ‘toegevoegd’ en  

c) een hoeveelheid aan de atoomkern ‘toegevoegde’ kinetische energie. 

 

Ad a) Om de afwijking van de ideale baan van het ‘schil’-elektron rondom de atoomkern 

tegen te gaan genereert het ‘schil’-elektron gravitatie(kracht) ‘straling’ zonder golven.  

Het primaire doel van de wederzijds elkaar aantrekkende gravitatie is om botsingen tussen 

hemellichamen te bewerkstelligen. Bij dergelijke botsingen wordt snelheid / kinetische 

energie omgezet in warmte en wordt de (rotatie)snelheid van het atoom/ hemellichaam in het 

heelal afgeremd. Alle betrokken ‘schil’-elektronen komen in een energetisch gunstiger baan. 

 

Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen gravitatie-vector/ component specifiek 

gekoppeld aan die snelheid. In het heelal is thans sprake van 9 – 11 verschillende snelheden. 

Dat wordt nog nader toegelicht in IV-1..  

 

Gravitatie heeft als ultiem doel alle snelheden van atomen uiteindelijk tot nul terug te brengen 

en alle materie terug te leiden naar het centrum C van het heelal.  

 

Gravitatie is de enige kracht van het atoom die lineair gerelateerd is aan (rotatie)snelheid. 

Gravitatie is niet direct gerelateerd aan de massa van de atoomkern doch slechts indirect via 
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het aantal ‘schil’-elektronen van het atoom en de omvang (rotatie)snelheid van dat atoom in 

het heelal! Zie documenten E3, E3-1 en E3-2 www.uiterwijkwinkel.eu . 

Gravitatie is een snelheid gerelateerde kracht. Dat geldt ook voor de bijbehorende 

natuurconstante van gravitatie! De hoeveelheid gravitatie-energie is net als gravitatie zelf een 

variabele grootheid in het heelal.  

 

Ad b) Het tegengaan en reduceren van die door (rotatie)snelheden ‘toegevoegde’ kinetische 

energie resulteert bij de ‘schil’-elektronen naast gravitatie in het genereren van: 1) twee 

fysische krachten en van 2) twee chemische krachten. Die krachten hebben als basiskenmerk 

dat daarmee fysische en chemische bindingen zijn te vormen en daarbij komt standaard 

bindingswarmte vrij. Dit vormt het directe bewijs dat een gedeelte van die in het heelal 

‘toegevoegde’ kinetische energie is omgezet in warmte.  

Via het aangaan van dergelijke fysische en chemische bindingen komt het betrokken 

elektronenpaar indirect in een energetische lagere en daarmee in een gunstiger baan rond één 

atoomkern te lopen (= een fysische binding) of rondom twee of meerdere atoomkernen (= een 

chemische binding).  

Deze overige 2 fysische en 2 chemische krachten van het atoom zijn lineair gerelateerd aan 

kinetische energie en daarmee kwadratisch gerelateerd aan de snelheid / rotatiesnelheid van 

het atoom in het heelal! 

(Vanwege het lineaire karakter is gravitatie kwantitatief veel kleiner van omvang dan de 

overige krachten van het atoom die kwadratisch gerelateerd zijn aan snelheid/rotatiesnelheid) 

 

Iedere vorm van snelheid/ kinetische energie genereert zijn eigen kracht / binding vector/ 

component die specifiek gekoppeld is aan die snelheid. In het heelal is thans sprake van 9 – 

11 verschillende snelheden / componenten van kinetische energie. Dat wordt nog nader 

toegelicht in IV-1. 

 

De auteur heeft alle krachten op gewone materie en zwart-gat materie systematisch afgeleid in 

document C2 en F1d & figuren (de krachten van gewone materie), in document C3 en F1e 

& figuren (de krachten van zwart-gat materie) en in document C4 (de krachten van 

antimaterie).  

 

Gravitatie, fysische en chemische krachten op gewone materie en zwart-gat materie (alleen 

gravitatie) zijn geen constante grootheden doch zijn (rotatie)snelheid en kinetische energie 

gerelateerde grootheden! Dat geldt ook voor hun bijbehorende natuurconstanten! 

 

De elementaire lading(kracht) en de elementaire magnetische spin(kracht) van het proton / 

elektron zijn als enige krachten (rotatie)snelheid onafhankelijk! Gedurende de hele 

heelalcyclus zijn dit de enige echt constante krachten in het heelal en dat geldt ook voor hun 

natuurconstanten! Zie verder document G10. 

 

Ad c) Bij versnelling / vertraging en bij het veranderen van de richting van snelheid komt de 

atoomkern iets a-centraal te staan binnen zijn omringende elektronenschillen. Dat resulteert 

binnen het atoom in het genereren van twee mechanische krachten die erop gericht zijn om de 

atoomkern steeds zo centraal mogelijk te houden binnen de elektronenschillen.  

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Tabel 3 – 1:  De 12 fundamentele krachten elementen periodiek systeem: 

-) De 12 fundamentele krachten op materie c.q. op de elementen periodiek systeem: 

De oploskracht/binding en de absorptiekracht/binding worden thans als sub-vormen van de 

van der Waals/ London kracht-/ binding beschouwd en niet meer als separate krachten / 

bindingen. Dat reduceert het aantal onderscheiden krachten. Voor de elementen van het 

periodiek systeem benoemt auteur nu in totaal 12 verschillende fundamentele krachten 

bestaande uit: 

-)     2 elementaire (e) krachten proton / elektron; elektrische lading en magnetische spin. 

-)     1 sub-elementaire kracht van het atoom, de centripetaal kracht tussen atoomkern / ‘schil’- 

        elektron,  

-)     2 mechanische krachten van het atoom, 

-)     1 gravitatie kracht vanuit de ‘schil’-elektronen van het atoom, 

-)     2 fysische krachten vanuit de ‘schil’-elektronen van het atoom, 

-)     2 chemische krachten vanuit de ‘schil’-elektronen van het atoom, 

-)     2 aan temperatuur gerelateerde krachten. 
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Tabel 3 - 2: De 12 fundamentele krachten elementen periodiek systeem: 
 

a) De elementaire, snelheid onafhankelijke, krachten van het proton/elektron: 

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

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

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

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

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 

        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een gekromde baan rond de  

             atoomkern:  (+Cpk e), 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

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

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

 

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

        6a)  gravitatie van het schil- elektron(1) :                                          (+G1k)  type 1,         

        6b)  gravitatie van het schil-elektronenpaar(2):                                  (+G2k) type 2, 

 

c3) Fysische / chemische basis(kinetische energie)krachten ‘schil’-elektron(1) type 1  

/elektronenpaar(2) type 2: 

        7)  chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron(1):                  (+R1ck), type 1, 

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

        9)  fysische Vander Waals/London kracht vanuit het elektronenparen(2): (+W2k), type 2, 

        9a)  atomen/moleculen + flexibele (fl) Vander Waalsbinding/vloeistof: (+W2flb), type 2,   

        9b) atomen/moleculen + gefixeerde (fi) V/d Waalsbinding/vaste stof:    (+W2fib), type 2, 

        9c) atomen/moleculen + Vander Waalskracht zonder Vander Waalsbinding  

              zijn gas/plasma:                                                                                   (+W2gk), type 3, 

 

Interacties tussen Vander Waalkrachten in vormen Vander Waals bindingen: type 2 

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

9e)  absorberen (A) atomen/moleculen vaste stof: absorptiekracht elektro. paar(2): (+W2Ab), 

 

c4)  De basis(kinetische energie)kracht buitenste elektronenschil atoom: type 3: 

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

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

 

d) De basis(temperatuur) krachten: 

11)  licht kracht (fotonen neutrino’s ) enkelvoudig elektron (1):                               (+Q1k), 

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

 

Toelichting Tabel 3 - 1: 

1) Tabel 3 – 1 is een vereenvoudigde versie van de tabellen in de documenten C1, C2 en C3 

www.uiterwijkwinkel.eu . Die tabellen moeten daar nog worden aangepast en geactualiseerd.  

 

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

slechts twee dezelfde elementaire lading en magnetische spin krachten van het proton en die 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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van het elektron. Die elementaire krachten ontstaan reeds op het Higgs niveau naast 

massa/antimassa; zie document F1a 2014 en F1c op www.uiterwijkwinkel.eu . Eerst bij het 

atoom is sprake van de centripetaal kracht. 

 

3) Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan eerst als sprake is van het atoom. Die 

krachten zijn afgeleiden van deze twee elementaire krachten ontstaan als gevolg van 

kinetische energie en snelheid / versnelling van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C 

van het heelal. Zie de documenten C1, C2 en C3 en E3, E3-1 en E3-2 voor gravitatie. 

Tijdens de heelalcyclus komen deze 12 krachten stuk voor stuk tevoorschijn en verdwijnen 

ook weer behalve gravitatie. 

 

4) Het gewone proton (= gewone materie) en het gewone elektron (= in feite anti materie) zijn 

de enige twee stabiele basisbouwstenen van zowel gewone materie als van zwart gat materie. 

Op basis van de elementaire aantrekkende ladingkrachten van het proton/elektron en hun 

wederzijds afstoting via de magnetische spinkracht zijn bij kernfusie stapsgewijs alle atomen 

en 92 stabiele elementen van het periodiek systeem op te bouwen alsmede alle stabiele zwart-

gat atomen en instabiele hogere atomen > nr. 92 in zwarte gaten. 

 

5) De onder c1) aangegeven krachten ontstaan door snelheidsverandering van atomen / 

moleculen en verandering van de richting in snelheid (hoeksnelheid). 

 

6) Alle gewone atomen zijn onderhevig aan: a) de uitdijingssnelheid en b) de 8 – 10 vormen 

van rotatiesnelheid van het desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht van het absolute 

centrum en nulpunt C van het heelal. 

 

7) De chemische covalente ladingkracht/binding betreft alle chemische reacties waarbij 

sprake is van reacties met elektronenparen. Hiertoe behoren vrijwel alle biochemische reacties 

en daarbinnen aanwezige afzonderlijke reactiestappen. 

 

8) Bij de onder d) genoemde temperatuurkrachten ontbreekt vooralsnog zo’n vectoropbouw 

en koppeling naar snelheden van het atoom in het heelal. 

 

9) In document F1d / C2 www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur ook de overige krachten 

van het atoom afgeleid. Voor deze overige niet fundamentele krachten op het atoom zie de 

desbetreffende documenten met krachten. 

 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Tabel 3 - 3: De 7 fundamentele krachten zwart gat atomen / zwarte gaten: 
 

a) De elementaire krachten van het proton/elektron: 

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

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

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

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

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 

        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een gekromde baan rond de  

             atoomkern:  (+Cpk e), 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

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

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

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het schil-elektron (1): 

        6)  gravitatie van het schil- elektron(1) :                                          (+G1k)  type 1,         

         

d) De basis(temperatuur) krachten: 

7)  infrarood kracht (fotonen) atoomkern (a) en het proton 2,7 kelvin:    (+Qir ak). 

 

 

Toelichting Tabel 3 – 3: 

1) Tabel 3 - 3 is een vereenvoudigde versie van de tabellen in de document F1e 

www.uiterwijkwinkel.eu . Zwart gat atomen zijn eerst mogelijk vanaf beryllium / Be. 

 

2) Het totale stelsel van deze 7 krachten / bindingen van zwart gat atomen berust in basis 

eveneens op slechts dezelfde twee elementaire krachten: 1) elektrische  lading en 2) 

magnetische spin van het proton en die van het elektron. Bij het zwart gat atoom is sprake van 

de centripetaal kracht die het elektron in een baan rond de atoomkern houdt. 

 

3) Gravitatie ontstaat eerst als sprake is van zwart gat atomen > Be en snelheid van het atoom. 

Zie de documenten E3, E3-1 en E3-2 voor gravitatie. Gravitatie ontstaat door snelheid van 

zwart gat atomen en verandering in de richting in snelheid (hoeksnelheid). 

 

4) De schil-elektronen van zwart gat atomen roteren met nabij de lichtsnelheid rondom hun 

atoomkernen. Deze ‘schil’-elektronen genereren uitsluitend gravitatie en genereren geen 

enkele andere fysische of chemische kracht.  

 

5) Alle zwart gat atomen zijn onderhevig aan: a) de uitdijingssnelheid / impuls en b) de 8 – 10 

vormen van rotatiesnelheid / impulsmoment van het desbetreffende atoom in het heelal ten 

opzicht van het absolute centrum en nulpunt C van het heelal.  

 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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IV-1) Krachten van gewone atomen zijn op te splitsen in 9 – 11 snelheid/ 

kinetische energie vectoren: 
Alle in tabel 3 - 2 onder c2), c3) en c4) genoemde gravitatie, fysische en chemische krachten 

worden uitsluitend op het atoom opgewekt door de ‘schil’-elektronen van het atoom als 

gevolg van: 1) de uitdijingssnelheid / impuls en 2) de 8 – 10 vormen van rotatiesnelheid / 

impulsmomentum van het desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht van het absolute 

centrum en nulpunt C van het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie. 

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

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

 

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

uit evenveel en dezelfde kracht-/ snelheid vectoren als het aantal bewegingen/ versnellingen 

die de aarde ondergaat in het heelal en binnen de heelalbolschil ten opzichte van de centrum 

C. Dat geldt ook voor alle andere objecten en alle typen van zwarte gaten in het heelal en het 

aantal bewegingen daarvan ten opzichte van het centrum C van het heelal! 

 

Het aantal verschillende snelheden van de aarde in het heelal en die van de aarde zelf 

bedraagt thans circa 9 – 11 relevante snelheden; allemaal > 20 - 30 km/s. Die 9 – 11 relevante 

bewegingen resulteren in 9 – 11 verschillende afwijkingen in de banen van alle ‘schil’-

elektronen en overal in dezelfde 9 – 11 krachtvectoren bij alle de onder c2), c3) en c4) 

genoemde krachten.  

Overal binnen de heelalbolschil is sprake van hetzelfde aantal rotatiesnelheden en zelfde 

kwantitatieve omvang van die snelheden ten opzichte van centrum C en ten opzichte van de 

8 – 10 rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil zowel aanwezig binnen ieder cluster van 

sterrenstelsels als binnen ieder sterrenstelsel. 

 

Daar het heelal de vorm heeft van een heelalbolschil met C in het centrum zijn die 9 – 11 

krachtvectoren heelalwijd gelijk van aard en samenstelling als kwantitatief gelijk. 

 

Geen van die 9 – 11 snelheden in het heelal / heelalbolschil is constant. Alle 9 – 11 snelheden 

veranderen uiterst langzaam kwantitatief gedurende de heelalcyclus. Krachten en met name 

hun krachtvectoren verdwijnen ook weer tijdens botsingen tussen hemellichamen.  

 

De onder c2), c3) en c4) in tabel 3-2 genoemde krachten en hun 9 – 11 kracht- en 

bindingvectoren zijn daardoor evenmin constant. Deze krachten en hun 9 – 11 binding-

componenten veranderen ook heel langzaam gedurende het afwikkelen van de heelalcyclus. 

 

-) De aan krachten gekoppelde natuurconstanten veranderen eveneens heel langzaam in 

de tijd: 

Die uiterst langzame veranderingen gelden ook voor de bij tabel 3-2 gekoppelde  

natuurconstanten die eveneens uit 9 – 11 onderliggende variabele snelheid gerelateerde sub-

constanten zijn opgebouwd! 

 

-) Van gelijke krachten trekken alleen gelijke (snelheid)-vectoren elkaar wederzijds aan; 

Vectorwet van Uiterwijk Winkel:  

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

krachten met dezelfde snelheidsvector/ krachtvector elkaar wederzijds aan. Uitsluitend gelijke 

vectoren van eenzelfde kracht kunnen een binding vormen.  
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Krachtvectoren van dezelfde kracht gerelateerd aan verschillende snelheidsvectoren staan 

volledig indifferent jegens elkaar. Deze krachtvectoren kunnen onderling geen bindingen 

vormen! Dit is verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel. 

 

Alleen dezelfde krachten en dezelfde snelheid-vectoren van a) gravitatie, b) de 2 fysische 

krachten en c) de 2 chemische krachten, genoemd onder c2), c3) en c4), trekken elkaar 

wederzijds aan. Deze krachten kunnen 9 – 11 specifieke fysische en chemische 

bindingsvectoren vormen. Fysische of chemische bindingen tussen atomen bestaan dus uit 9 – 

11 onderliggende binding-componenten. Bindingen vormen een weerslag van bewegingen 

van het atoom in het heelal / binnen de heelalbolschil. 

 

Bij het vormen van deze fysische en chemische bindingen bestaande uit 9 – 11 sub-bindingen 

komt standaard bindingswarmte vrij. Het teken dat de hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische 

energie is afgenomen. Het bindingvormende elektronenpaar is daarmee in een energetisch 

gunstiger baan is geraakt. Iedere sub-binding draagt zijn eigen kenmerkende deel bij aan de 

totale binding. Dit ligt ten grondslag aan de kwantummechanica. 

 

-) Opbouw van gravitatie, fysische en chemische krachten/ bindingen uit 9 – 11 snelheid-

vectoren / componenten: 

- Gravitatie: 

Gravitatie is opgebouwd uit evenveel gravitatie vectoren als het aantal bewegingen die de 

aarde ondergaat in het heelal. Dat aantal bedraagt thans tussen 9 – 11 relevante snelheden. Die 

snelheden zijn allemaal > circa 30 km/sec. Alleen gelijke gravitatie-vectoren trekken elkaar 

wederzijds aan. Van elkaar verschillende vectoren staan volkomen indifferent jegens elkaar. 

Deze onderverdeling van gravitatie naar 9 – 11 vectoren vormt de basis van kwantum 

gravitatie en onderverdeling van gravitatie-energie / ‘donkere’ energie. 

 

- Fysische en chemische krachten / bindingen: 

De twee chemische en twee fysische bindingen genoemd onder c2), c3) en c4) tabel 3-2 zijn 

opgebouwd uit dezelfde 9 – 11 kracht- en binding vectoren als het aantal van 9 – 11 

bewegingen die de aarde ondergaat in het heelal > circa 30 km/sec. 

Alle fysische en chemische bindingen op aarde bestaat derhalve uit evenveel aparte 

bindingvectoren (thans negen - elf stuks en de meeste al rotatie snelheden binnen de HBS) als 

het aantal bewegingen en snelheden van de aarde in het heelal ten opzichte van centrum C 

heelal. Een directe relatie is aanwezig tussen de astrofysica en de kwantummechanica. 

Document G11 en G13. 

 

Alle fysische en chemische bindingen elders in het heelal / heelalbolschil berusten op dezelfde 

basisstructuur van 9 – 11 kracht / bindingvectoren. Dat resulteert in een fundamenteel andere 

kijk op en benadering van alle vormen van fysische en chemische bindingen dan thans 

gangbaar is binnen de Wetenschap. 

 

-) Voor ieder individueel atoom is duidelijk waar centrum C zich bevindt en aan welke 8 

– 10 rotatiesnelheden dat atoom onderhevig is binnen de heelalbolschil:  

Ieder individueel atoom in het heelal ‘weet’ via de 9 – 11 afwijkingen in de banen van zijn 

schil-elektronen en daardoor gegenereerde 9 – 11 kracht/bindingvectoren en de kwantitatieve 

grootte van die verschillende krachtvectoren in beginsel exact waar dat specifieke atoom zich: 

a) bevindt in het heelal ten opzichte van het centrum C en met welke uitdijingssnelheid, 

b) met welke set van 8 – 10 rotatiesnelheden dat atoom beweegt binnen de HBS ten opzichte 

van het centrum C van het heelal en rotatiepunten binnen het cluster van sterrenstelsels!  
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Dat is uiterst curieus! 

 

In geval het huidige aantal snelheden van de aarde/ het atoom in het heelal t.o.v. C zowel 

kwalitatief als kwantitatief zijn bepaald dan zijn op basis daarvan ook alle fysische en 

chemische krachten en hun bindingen te ontleden in hun kracht- en binding componenten. 

Dan is de kwantummechanica kwantitatief volledig in te vullen. 

 

-) Afleiden van die 9 – 11 snelheden van atomen in het heelal is echter uiterst moeilijk:  

De astrofysica kan de problemen van de kwantummechanica oplossen door alle huidige 

snelheden van de aarde in het heelal af te leiden en deze kwantitatief in te vullen. Het na 2020 

te ontwikkelen mathematisch model van de heelalcyclus en van het heelal is daarbij  

onmisbaar en noodzakelijk.  

De bewegingen van de aarde in het heelal zijn in beginsel ook zowel kwalitatief als 

kwantitatief af te leiden uit: 

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

b) in geval men het ‘schil’-elektron van een waterstofatoom, helium of van een lithium atoom 

in een perfect cirkelvormige baan rond de atoomkern zou weten te brengen.  

 

Dit is evenmin eenvoudig! Dan moeten de effecten van die 9 – 11 bewegingen van de aarde in 

het heelal ieder > 30 km/s en die van de aarde zelf volledig worden gecompenseerd! 

(Technisch misschien realiseerbaar via 9 – 11 lasers) 

 

Vooralsnog biedt mathematische modellering van de heelalcyclus en vooral het huidige deel 

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

realiseren. Voor de structuur van bindingen en afstotingen zie het nog af te ronden document 

D1. 

 

 

IV-2) Krachten op te splitsen in vectoren aanwezig op zwart gat atomen / 

materie; bij zwart gat atomen is alleen gravitatie relevant: 
 

Bij zwart gat atomen / zwarte gaten genereert iedere snelheid / rotatiesnelheid in het heelal 

eveneens zijn eigen, specifiek bij die snelheid horende, specifieke gravitatie-vector / 

component. Van zwarte gaten dient men de snelheden af te leiden binnen de heelalbolschil en 

binnen het cluster van sterrenstelsels ten opzichte van de centrum C.  

 

Het aantal snelheden van zwart gaten in het heelal / HBS en binnen sterrenstelsels is echter 

minder dan die van de aarde in het heelal. Dat aantal bewegingen van zwarte gaten bedraagt 7 

– 9 stuks; ieder > 30 km/s. Die 7 – 9 relevante bewegingen resulteren in 7 - 9 

overeenkomstige gravitatie krachtvectoren van kleine lokale zwarte gaten.  

 

De centrale zwarte gaten van sterrenstelsels ondergaan zelfs maar 3 – 7 verschillende 

rotatiesnelheden afhankelijk van hun positie binnen het cluster.   

Ieder van de 3 - 9  bewegingen in het heelal genereert ook hier zijn eigen gravitatie 

component van het zwarte gat waarvan de eigen rotatiesnelheid kwantitatief het belangrijkste 

is.  

Ook hier geldt dat alleen soortgelijke krachtcomponenten van gravitatie elkaar wederzijds 

aantrekken conform de Vectorwet Uiterwijk Winkel. Gravitatie vectoren van verschillende 

snelheidsvectoren van zwarte gaten staan indifferent jegens elkaar.  
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- Gravitatie gewone materie / atomen ↔ gravitatie zwarte gaten / atomen: 

Bij gewone en zwart gat materie trekken ook alleen overeenkomstige gravitatie vectoren 

elkaar wederzijds aan. Alle hemellichamen (gewone en zwart gaten) trekken elkaar alleen 

wederzijds aan via dezelfde overeenkomstige gravitatie-componenten!!  

 

Het heelal heeft de vorm van een heelalbolschil met C in het centrum. Binnen alle miljoenen 

clusters van 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels zijn die 3 - 9 gravitatie vectoren van zwarte 

gaten heelalwijd niet alleen hetzelfde van aard, samenstelling maar overal ook kwantitatief 

steeds gelijk. 

Binnen de HBS veranderen die 3 – 9 snelheden van zwarte gaten eveneens heel langzaam 

kwantitatief in de tijd. Daarmee veranderen die gravitatie-componenten eveneens heel 

langzaam gedurende de heelalcyclus; overals steeds kwantitatief gelijk. Daarvoor dient een 

mathematisch model van de heelalcyclus en van het heelal te worden opgesteld. 

Dat werkt ook door in de verdeling en de opbouw van de hoeveelheid gravitatie-energie 

(‘donkere’ energie) in het heelal / de heelalbolschil. 

 

-) Temperatuur krachten: 

De atoomkernen van zwart gat atomen hebben nauwelijks ruimte om te trillen.  

Zwart gat atomen en zwarte gaten hebben een standaard temperatuur van slechts 2,7 kelvin. 

Bij zwarte gaten en gecomprimeerde hemellichamen ontbreken de temperatuurkrachten 

derhalve nagenoeg volledig. 

 

Tijdens ieder stap van de heelalcyclus wordt bezien: 

- Zijn tijdens de bewuste stap in de heelalcyclus nieuwe krachten ontstaan of zijn bestaande 

krachten verdwenen op de atomen gewone materie en/of op atomen zwart-gat materie/zwarte 

gaten?  

 

- Zijn veranderingen opgetreden in het aantal snelheden en daarmee in het aantal kracht-

componenten / vectoren van de aanwezige krachten? Zijn de aanwezige snelheden 

kwantitatief veranderd en daarmee de daaraan gekoppelde krachtvectoren en 

bindingcomponenten? Zo ja, in welke mate? 

 

- Welke krachten aanwezig zijn op de verschillende vormen van elektromagnetische straling 

en op de verschillende vormen van deeltjesstraling.  

 

- Bij elektromagnetische straling en deeltjesstraling zijn alleen de elementaire lading en de 

magnetische spin relevant en spelen andere krachten geen enkele rol.  

 

 

V) Verdeling van de kinetische energie over de verschillende vormen van 

materie en de verschillende vormen van lineaire snelheid en rotatiesnelheid: 
 

- De radiale kinetische energie / impuls van gewone materie en van zwart-gat materie  

t.o.v. het centrum C van het heelal:  

Dat betreft heelalwijd slechts één snelheid en uitsluitend de uitdijingssnelheid vexp / impuls die 

de heelalbolschil heeft ten opzichte van centrum C. Die expansie snelheid van de 

heelalbolschil is overal steeds gelijk en overal strikt rechtlijnig gericht vanaf centrum C,  
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-) Ontwikkeling van rotatiesnelheden / tangentiële snelheden / impulsmoment ten koste 

van de uitdijingssnelheid vexp / impuls van de heelalbolschil:  

Sinds de vorming van het waterstof / H atoom / molecuul en daaraan gekoppelde gravitatie 

wordt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil en van alle daar aanwezige atomen steeds 

verder afgeremd. Die energie wordt grotendeels omgezet in vormen van rotatiesnelheid 

impulsmoment en voor een klein deel in gravitatie-energie t.o.v. centrum C.  

 

Die rotaties starten op atomair niveau en lopen uiteindelijk op tot rotaties met de opvang van 

maximaal clusters ieder gevuld met 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels. Die vrijwel 

identieke clusters vormen de maximale astronomisch eenheid van sterrenstelsels.  

Binnen de heelalbolschil zijn tot heden in totaal nog eens 8 – 10 verschillende 

rotatiesnelheden tot ontwikkeling gekomen. (Via botsingen tussen sterren en sterrenstelsels 

zijn inmiddels mogelijk reeds enkele van die rotatie snelheden inmiddels al weer verdwenen) 

 

- De tangentiële bewegingen/ kinetische energie / impulsmoment binnen ieder cluster van 

3 – 4 duizend sterrenstelsels:  

Binnen de vrijwel identieke clusters van 3 – 4 duizend sterrenstelsels zijn de aanwezige 

sterrenstelsels onderling onderhevig aan 3 – 5 rotatie- / tangentiële bewegingen / 

impulsmomentum allemaal  groter dan tientallen km/s en soms honderden km/s.  

-) RC1: rotatie centrale cluster zwarte gat in centrum van het cluster,  

-) RC2: rotatie van tientallen sterrenstelsels rondom één rotatie-punt,  

-) RC3: rotatie van honderden sterrenstelsels rondom één rotatiepunt,   

-) RC4: rotatie gehele cluster van 3 – 4 duizend sterrenstelsels rondom één centraal cluster  

             zwarte gat; de zogenoemde M stelsels. 

Op het niveau van clusters zijn alle atomen in de heelalbolschil thans onderhevig aan in totaal 

4 mogelijk zelfs 5 tangentiële snelheden / impulsmomenten. 

 

- De tangentiële bewegingen/ kinetische energie/ impulsmomenten binnen ieder 

sterrenstelsel:  

Binnen ieder sterrenstelsel ondergaat alle vrijwel materie naast de uitdijingssnelheid circa 6 - 

7 vormen van rotatie / tangentiële bewegingen met bijbehorende impulsmomenten ten 

opzichte van de rotatiepunten: 

-) R1: het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel zelf,  

-) R2: rotatie binnen de spiraalarmen van het sterrenstelsel,  

-) R3: rotatie van de spiraalarmen en daarin aanwezige zonnestelsels en zwarte gaten rondom  

           het centrale zwarte gat sterrenstelsel,  

-) R4: lokale rotaties van groepen zonnestelsels en zwarte gaten binnen R3,  

-) R5: de eigen rotatie van het zonnestelsel en lokale zwarte gat zelf, 

-) R6: de rotatie van planeten rondom ster / zwarte gat en   

-) R7: de eigen rotatie van die satellieten:  

Op het niveau van sterrenstelsels zijn alle atomen in de heelalbolschil thans ook nog eens 

onderhevig aan in totaal 6 – 7 tangentiële snelheden / impulsmomenten. 

 

-) Heelalbolschil wijd zijn alle atomen onderhevig aan globaal dezelfde 9 – 11 snelheden:  

In totaal is vrijwel alle materie en zijn alle atomen in het heelal onderhevig aan één 

uitdijingssnelheid met daarnaast in totaal circa 9 - 11 bewegingen met name in de vorm van 

grotere grootschalige rotatiebewegingen / impulsmomenten. Van die bewegingen zijn 9 – 11 

relevant met snelheden groter dan 30 km/s.  
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-) Iedere snelheid genereert aan eigen kracht/ binding component: 

Iedere vorm van (rotatie)beweging in het heelal is gekoppeld aan zijn eigen vorm van 

kinetische energie en is daarmee gekoppeld aan een eigen krachtcomponent op de gravitatie 

en op de fysische / chemische krachten / bindingen van het atoom.  

 

-) Naar de huidige inzichten is in het heelal aanwezig: 

- één vast centrum C,  

- 4 – 20 miljoen clusters ieder gevuld met 3 – 4 duizend of meer sterrenstelsels,  

- 4 – 20 miljard sterrenstelsels rond hun rotatiecentrum R1 met 2 – 4 spiraalarmen.  

- ieder van die 2 – 4 spiraalarmen kent zijn eigen rotatie R2,  

- alle sterrenstelsels omvatten 200 ± 50 miljard sterren;  

- iedere ster / zwart gat roteert rondom het centrale zwarte gat sterrenstelsel R3 

- lokale groepen van sterren roteren rondom eigen centrum R4,  

- iedere ster en zijn 2 – 10 planeten roteren om een eigen rotatiecentrum R5, 

- iedere planeet met zijn satellieten roteert om een eigen rotatiecentrum R6, 

- die satellieten roteren, ieder voor zich, rond een eigen rotatiecentrum R7. 

De sterrenstelsels ondergaan onderling 4 - 5 rotatiebewegingen / impulsmomenten binnen de 

heelalbolschil en t.o.v. centrum C stuk voor stuk groter dan 30 km/s. 

 

-) Ontwikkelingen heelalbolschil in de komende 350 – 450 miljard jaar:  

We zijn inmiddels aanbeland in fase 23 van de heelalcyclus van 29 stappen. Stap 23 zal nog 

de komende 350 – 450 miljard jaar in beslag nemen. In die lange periode wordt alle materie 

en alle kinetische energie, zoveel mogelijk, ingevangen in het centrale cluster zwarte gat 

(CCZG).  

Gravitatie maakt een einde aan de uitdijing van de het heelal / heelalbolschil en zorgt voor een  

eindige maximale uitdijing van circa 10 – 12 miljard lichtjaar. Alle uitdijingssnelheid is dan 

omgezet in één rotatiesnelheid van het centrale cluster zwarte gat (CCZG). Het heelal is en 

blijft steeds een 100% volledig gesloten systeem. 

 

In tussentijd zorgt gravitatie ook voor botsingen tussen hemellichamen. Daarmee verdwijnen 

die 9 – 11 tangentiële rotatiesnelheden en daaraan gekoppelde impulsmomenten ook weer. Bij 

die botsingen wordt kinetische rotatie energie / momentum (geabsorbeerde fotonen) omgezet 

in warmte (vrije fotonen).  

Binnen de heelalbolschil wordt alle vrije energie / fotonen binnen 13,8 miljard jaar weer terug 

gevormd tot protonen / elektronen en tot waterstof. Via sterren en supernova’s wordt dat 

waterstof weer omgezet in hogere elementen die acceptabel zijn voor zwarte gaten.  

 

Als gevolg van die botsingen hoopt in alle clusters alle materie en kinetische energie zich aan 

het eind van de uitdijing van de heelalbolschil zich op één centraal cluster zwarte gat/ CCZG 

en blijft uiteindelijk slechts één tangentiële rotatiesnelheid / impulsmoment over. Alle 

uitdijingssnelheid van de heelalbolschil is dan omgezet in één, als laatste resterende, 

tangentiële snelheid / impulsmoment; klok mee of klok tegen!  

Binnen alle clusters is dan alle uitdijingsenergie omgezet in impulsmoment. 

  

Tijdens iedere stap in de heelalcyclus wordt bezien: 

 

- Het aantal en de vormen van beweging(en) op gewone materie en op zwart-gat materie / 

zwarte gaten en de daaraan gekoppelde vormen van kinetische energie:  
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- De verdeling van die kinetische energie over de 9 – 11 (rotatie)bewegingen van gewone 

materie en van de zwart-gat materie / zwarte gaten. Deze verdeling van deze bewegingen en 

van kinetische energie geldt zowel op het niveau van de sterrenstelsels onderling t.o.v. het 

centrum C van het heelal als bewegingen/energie binnen één sterrenstelsel: 

 

 

VI) Verdeling van de impuls en van het impulsmoment over de verschillende 

vormen van materie en de verschillende vormen van (rotatie)snelheid,   
 

- De rechtlijnige beweging / uitdijingssnelheid / impuls in het heelalbolschil|:  

Overal binnen de heelalbolschil is deze beweging lineair gericht vanaf centrum C. Met de 

tijd wordt deze rechtlijnige beweging steeds meer omgezet in rotaties / impulsmoment en 

onderverdeeld over 8 – 10 vormen van rotaties/ impulsmomenten.  

Het betreft de verdeling van de impuls over de verschillende te onderscheiden rotatie 

bewegingen van de onder V genoemde rotaties binnen een cluster samen met de rotaties 

binnen sterrenstelsels: 

 

- De verdeling van het totale impulsmoment over de verschillende rotatiepunten.  

Dit zijn: 

a) de aan de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil gekoppelde impuls, 

b) de 4 - 5 rotatie / tangentiële bewegingen en daaraan gekoppelde impulsmomenten van 

sterrenstelsels binnen het cluster van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil en van de 

verschillende sterrenstelsels onderling: 

-) RC1: rotatie centrale cluster zwarte gat in centrum van het cluster,  

-) RC2: rotatie van tientallen sterrenstelsels rondom één rotatie-punt,  

-) RC3: rotatie van honderden sterrenstelsels rondom één rotatiepunt,   

-) RC4: rotatie gehele cluster van 3 – 4 duizend sterrenstelsels rondom één centraal cluster  

             zwarte gat; de zogenoemde M stelsels en  
 

c) de rotatie tangentiële bewegingen impulsmomenten die optreden binnen ieder 

sterrenstelsel.  

Binnen alle sterrenstelsels zijn de 6 – 7 eigen rotatiepunten aanwezig met bijbehorend 

impulsmomenten t.o.v. :  

-) R1: rotatie van het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel zelf,  

-) R2: rotatie van de spiraalarmen,  

-) R3: rotatie van het zonnestelsel en zwarte gat rondom het centrale zwarte gat sterrenstelsel, 

-) R4: lokale rotaties van zonnestelsels en zwarte gaten,  

-) R5: rotatie van het zonnestelsel en zwarte gat zelf, 

-) R6: rotatie van planeten en van  

-) R7: rotatie van satellieten: 

 

Tijdens iedere stap in de heelalcyclus wordt bezien: 

 

- De verdeling van de kinetische energie / impulsmoment over de 9 – 11 (rotatie)bewegingen 

van gewone materie en van de zwart-gat materie / zwarte gaten. Die verdeling van deze 

bewegingen en van kinetische energie / impulsmoment geldt zowel op het niveau van de 

sterrenstelsels onderling t.o.v. het centrum C van het heelal als binnen één sterrenstelsel: 
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VII) Ontwikkeling van gravitatie-energie ten opzichte van het centrum C 

van het heelal, en later ten opzichte van de volgende rotatiepunten:  
Gedurende de eerste periode van 10 – 15 miljard jaar of meer dijt het heelal & de 

heelalbolschil uniform uit t.o.v. centrum C in de vorm van mono-bollaagjes van afwisselend 

losse protonen en losse elektronen. In die periode ontbreekt het atoom. Die miljarden jaren 

zijn gravitatie en gravitatie-energie volledig afwezig!  

 

Na 10 – 15 miljard uitdijen van de heelalbolschil met 0,7 – 0,95 lichtsnelheid c, zonder 

atomen en daarmee zonder gravitatie, vangt ieder proton een eigen ‘schil’-elektron in en 

wordt  waterstof gevormd. Met de vorming van het waterstofatoom in combinatie met 

snelheid komen zowel gravitatie als de daaraan gekoppelde gravitatie-energie weer terug in 

het heelal/ heelalbolschil.  

Het heelal/ heelalbolschil is dan reeds vele miljarden lichtjaren uitgedijd t.o.v. centrum C 

zonder dat dit enige vorm van energie heeft gekost.  

 

Op het moment van vorming van het H atoom / molecuul wordt dan volkomen kosteloos een 

gigantische hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. centrum C aan de heelalcyclus toegevoegd. 

Dat is de gezochte ‘donkere’ energie.  

Vanaf dat moment remt gravitatie de uitdijing van de heelalbolschil af. De daarbij 

vrijkomende energie wordt omgezet in rotaties van aftomen binnen de heelalbolschil. Die 

rotaties ontwikkelen zich op 8 – 10 niveaus vanaf atomen tot het niveau van clusters van 3 – 4 

duizend sterrenstelsels. 

 

-) op clusterniveau RC1, RC2, RC3, RC4 en  

-) op niveau van sterrenstelsels: 

     R1 = rotatie rond het centrale zwarte gat van ieder sterrenstelsel en van alle sterren binnen  

              dat sterrenstelsel,  

     R2 = rotatie om hun eigen as van de twee of meer spiraalarmen aanwezig in ieder  

              sterrenstelsel,  

     R3  = rotatie van het zonnestelsel en zwarte gat rondom het centrale zwarte gat  

               sterrenstelsel),  

     R4  = lokale rotaties van zonnestelsels en zwarte gaten om R4),  

     R5  = rotatie van het zonnestelsel en zwarte gat individueel, 

     R6  = rotatie van planeten rondom ster, 

     R7  = rotatie van satellieten rondom planeet: 

 
-) Gravitatie en gravitatie-energie:  

Gravitatie heeft geen enkele directe relatie met massa! Alleen een indirecte relatie via de 

‘schil’-elektronen van het atoom en een directe met de (rotatie)snelheid van het atoom in het 

heelal / heelalbolschil.  

Staat het atoom absoluut stil in het heelal t.o.v. centrum C dan is zijn gravitatie nul. Dan zijn 

de andere fysische en chemische krachten van het atoom eveneens nul. De gravitatie-energie 

t.o.v. centrum C van het heelal/ heelalbolschil is dan eveneens nul! 

 

Gravitatie is straling zonder enige vorm van massa, deeltjes, lading en magnetische spin. De 

baan van gravitatie kan dus niet worden afgebogen door de elektrische en magnetische velden 

van sterrenstelsels noch door de gravitatievelden van sterrenstelsels zelf. Gravitatie verplaatst 

zich met oneindig grote snelheid naar buiten het atoom / heelal. Gravitatie is de enige ‘kracht’ 

van het atoom met een bereik tot op de schaal van het heelal en daarbuiten.  

 

Met opmerkingen [BUW1]:  
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Gravitatie is tevens de enige kracht van het atoom die lineair gerelateerd met snelheid en 

rotatiesnelheid. De totale hoeveelheid gravitatie in het heelal varieert ook met snelheid/ 

snelheden van materie. Daarmee varieert de hoeveelheid gravitatie-energie in het heelal ook 

gedurende het doorlopen van de heelalcyclus!  

Gravitatie is essentieel omdat het de bewegingen aanstuurt van alle gewone materie / atomen 

en van alle zwart-gat materie/zwart-gat atomen in het heelal.  

 

Na de vorming van het atoom zet gravitatie meteen de afremming ingang van de 

uitdijingsnelheid van het heelal/ de heelalbolschil. Gravitatie transformeert uitdijingsnelheid 

van de heelalbolschil in rotatiesnelheid die zichtbaar is bij alle sterrenstelsels in het heelal. 

Met de tijd wordt de uitdijingssnelheid van het heelal / heelalbolschil uiteindelijk volledig  

omgezet in rotatiesnelheid en in 6 – 11 rotatie-bewegingen zowel tussen de sterrenstelsels 

onderling en binnenin de sterrenstelsels met rotatie-bewegingen rond de rotatiepunten:  

-) op clusterniveau RC1, RC2, RC3, RC4 en  

-) op niveau van ieder sterrenstelsel R1, R2, R3, R4, R5, R5, R6.  

Met de uitdijingsnelheid in totaal circa 9 – 11 snelheden. 
 

-) Snelheidsvectoren; effect van snelheid op de krachten en de bindingen van gewone 

materie: 

Iedere beweging van het atoom/ molecuul in het heelal ten opzichte van het centrum C van 

het heelal en binnen de heelalbolschil genereert zijn eigen gravitatie vector/component en 

component van gravitatie-energie. In totaal thans 9 – 11 vormen van gravitatie-energie.  

 

-) Gravitatie brengt remt uitdijing heelalbolschil steeds verder af: 

Gravitatie brengt de uitdijing van het heelal hoe dan ook uiteindelijk volledig tot stilstand en 

dat geschiedt overal gelijktijdig t.o.v. het moment van de start van dit heelal. Het gehele 

sterrenstelsel en alle eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjesstaling is dan 

intussen weer opgenomen in het centrale zwarte gat via vorming van achtereenvolgens 

protonen / elektronen → waterstof → kernfusie → atomen ≥ beryllium → zwart-gat atomen. 

Aan het einde van de uitdijing zet de rotatiegravitatie van de centrale zwarte gaten de 

inkrimping van het heelal in gang.  

 

Bij gravitatie-energie is altijd sprake van minimaal één referentiepunt C met daarnaast 

(rotatie)bewegingen t.o.v. meerdere referentiepunten;  

-) op clusterniveau RC1, RC2, RC3, RC4 en  

-) op niveau van ieder sterrenstelsel R1, R2, R3, R4, R5, R5, R6 en R7.  

Daardoor is sprake van een vrij complexe opbouw in de vormen van gravitatie en vormen van 

gravitatie-energie.  

 

-) ‘Donkere’ energie is gravitatie-energie:  

De ‘donkere’ energie bestaat grotendeels uit deze nog niet onderkende vormen van gravitatie-

energie. De bewegingen van materie met bijhorende vormen van gravitatie en gravitatie-

energie zijn alleen via modellering van het heelal tijdens de heelalcyclus inzichtelijk te 

krijgen. 

 

Tijdens iedere stap van de heelalcyclus wordt bezien: 

 

- De vormen van gravitatie, gravitatie-componenten en componenten van gravitatie-energie 

tijdens het doorlopen van de heelalcyclus:  

 

Met opmerkingen [BUW2]:  

Met opmerkingen [BUW3]:  



 
31 

 

- De radiale gravitatie-energie van gewone materie en die van zwart-gat materie ten opzichte 

van C. Gravitatie vormt de drijvende kracht achter het afremmen van de uitdijing en gravitatie 

zorgt t.z.t. voor het inkrimpen van het heelal / heelalbolschil. De gravitatie en bijbehorende 

gravitatie-energie vormen de drijvende kracht achter de heelalcyclus en met name het 

inkrimpen van de heelalbolschil.  

 

- De tangentiële gravitatie-energie van materie en van zwart-gat materie tussen sterrenstelsels 

onderling op clusterniveau RC1, RC2, RC3, RC4 en op niveau van ieder sterrenstelsel R1, 

R2, R3, R4, R5, R5, R6 en R7 ten opzichte van C en binnen één sterrenstelsel. 

 

Het volgen op de schaal van het heelal/ de heelalbolschil van:  

1) de radiale kinetische energie en impuls,  

2) de tangentiële kinetische energie/impulsmoment en  

3) de gravitatie-energieën van de sterrenstelsels onderling RC1, RC2, RC3, RC4 ten opzichte 

van centrum C en binnen clusters en binnen de sterrenstelsels zelf t.o.v. alle R1’s, R2’s, 

R3’s, R4’s, R5’s, R6’s en R7’s. 

 

Zonder mathematische modellering is het uiterst lastig om die vormen van kinetische energie 

en die van gravitatie-energie separaat te volgen gedurende de 29 stappen van de heelalcyclus. 

Dat valt alleen te realiseren via het volledig modelleren van de 29 stappen en van de 

heelalcyclus als geheel. 

 

 

VIII) Ontwikkeling van de ruimte als afstand/ straal van de heelalbolschil / 

HBS tot centrum C van het heelal: 
Het heelal is ontstaan en gevormd vanuit één Little Bang zwarte gat dat tijdens de Little Bang 

uiteenvalt in een equivalent aantal protonen en elektronen. Zie document G6. Het heelal als 

dunne heelalbolschil is thans opgedeeld in 4 – 20 miljoen identieke clusters ieder gevuld met 

3 - 4 duizend of nog meer sterrenstelsels en eenzelfde hoeveelheid kinetische energie klok 

mee of klok tegen. Die dunne heelalbolschil/ ballon is gepositioneerd rond één vast centrum 

C van het heelal. Deze heelalbolschil heeft thans een alzijdig gelijke straal van 10 – 12 

miljard lichtjaar t.o.v. centrum C. 

  

-) Gravitatie remt uitdijing heelalbolschil af tot uiteindelijk nul over 350 – 450 miljard 

jaar: 

Gravitatie wordt gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen en door snelheid/ 

kinetische energie van die atomen binnen die heelalbolschil. Gravitatie remt de 

uitdijingssnelheid van de heelalbolschil steeds verder af. De daarbij vrijkomende energie 

wordt omgezet in rotatiesnelheid/ impulsmoment waardoor sterrenstelsels steeds sneller om 

hun as roteren.  

Gravitatie is niet gehouden te blijven binnen de heelalbolschil. Gravitatie wordt zonder golven 

alzijdig uitgezonden met oneindig grote snelheid ook via de 100% absoluut vacuüm ruimte ter 

weerszijden deze heelalbolschil. Als enige vorm van ‘straling’ wordt gravitatie niet 

afgebogen.  

 

-) Vanwege gravitatie neemt de straal heelalbolschil steeds langzamer toe:  

De straal van de heelalbolschil wordt bepaald door de afstand van de huidige sterrenstelsels in 

deze bolvorm t.o.v. het centrum C van het heelal. Deze heelalbolschil is zowel aan de 

binnenzijde als aan de buitenzijde absoluut leeg en is daar een absoluut 100% vacuüm 

aanwezig.  

Met opmerkingen [BUW4]:  

Met opmerkingen [BUW5]:  
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Alle andere, in het heelal aanwezige, vormen van elektromagnetische- en deeltjesstraling 

kunnen zich uitsluitend via golfbeweging verplaatsen en uitsluitend via het in de 

heelalbolschil en alleen daar aanwezige H en He dan wordt weerkaatst door die niet te 

betreden absoluut vacuüm ruimten ter weerszijden de heelalbolschil.  

 

-) Slingerende bewegingen zonder spiraalvorm: 

Elektromagnetische straling en deeltjesstraling doorlopen binnen de heelalbolschil geen puur 

rechte gekromde lijnen doch gekromde slinger bewegingen met een amplitude van circa 5 – 

10 miljoen lichtjaar. Vanwege deze slingervorm en via dat weerkaatsen tegen de 

vacuümruimten nemen we het heelal vanaf de aarde niet waar als een bolschil. We nemen een 

heelal waarvan de beide vacuümruimten weerszijden de heelalbolschil vrij uniform doch 

virtueel zijn gevuld met sterrenstelsels. Die virtuele beelden worden aangeleverd vanuit de 

heelalbolschil. Zie document G12 & figuren 36a – 36r. 

 

-) Op aarde worden meerdere afbeelding van hetzelfde sterrenstelsel ontvangen: 

Het licht van één sterrenstelsel op miljarden lichtjaren afstand kan de Aarde uitsluitend 

bereiken via de heelalbolschil en via allerlei weerkaatsingen en dus omwegen. Het heelal 

bevat daardoor ogenschijnlijk ook veel meer sterrenstelsels dan er in werkelijkheid aanwezig 

zijn binnen de heelalbolschil.  

Die geringe, vrijwel niet meetbare, afbuiging en de weerkaatsing van licht vanuit de 

heelalbolschil tegen de absoluut vacuüm ruimten resulteert op Aarde in een imaginair en 

tevens volstrekt vertekend virtueel beeld van het heelal c.q. de heelalbolschil! Zie G12 & 

figuren.  

Door de afbuiging en weerkaatsingen van alle elektromagnetische straling en van alle 

deeltjesstaling bedraagt de straal van de heelalbolschil thans circa 10 – 12 miljard lichtjaar.  

Het heelal/ de heelalbolschil is dan aanzienlijk groter dan de auteur heeft aangenomen in de 

uit 2017 daterende beschrijving van de heelalcyclus in document G7 en E3-1.  

  

-) Tijd: 

Tijd / heelalkloktijd (HKT) is de periode die het duurt voor materie om zijn positie binnen de 

heelalbolschil t.o.v. centrum C te bereiken. Zie de postulaten van tijd in hoofdstuk 6.5 van 

G7. 

 

-) Ruimte; de ruimte van het heelal is begrensd en niet oneindig: 

De ruimte heelal/ de heelalbolschil wordt primair bepaald door de aanwezigheid van materie 

in de vorm van atomen / hemellichamen en hun posities binnen die dunne heelalbolschil. 

t.o.v. centrum C van het heelal. Zie document G2 met tijd, ruimte en gravitatie.  

De minimale afmeting van het heelal wordt bereikt met het Little Bang zwarte gat met een 

straal heeft van circa 50 – 100 miljoen km. Voor materie bedraagt de thans aangenomen 

maximale uitdijing ten opzichte van centrum C circa 10 – 12 miljard lichtjaar.  

Alleen voor gravitatie en tijd is de ‘ruimte’ in letterlijke zin wel oneindig. Het is echter 

zinloos om buiten die maximale 10 – 12 miljard lichtjaar van de heelalbolschil rondom 

centrum C te praten over tijd/ de heelalkloktijd en ruimte.  

 

In die vacuüm buitenruimte is iedere vorm van materie / massa, lading, magnetische spin en 

kinetische energie afwezig en ontbreekt daarmee ook ieder referentie kader. Daar zijn alleen 

gravitatiestraling van het heelal en tijd aanwezig. De ruimte van het heelal eindigt dus in het 

absolute niets. 
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Tijdens iedere stap van de heelalcyclus wordt bezien: 

- De (geschatte) actuele afstand die gewone materie en de centrale zwarte gaten innemen ten 

opzichte van het centrum C van het heelal weergegeven in lichtjaren tot miljarden lichtjaren 

en de toename of afname van die afstanden.  

 

- De (geschatte) afstand van alle deeltjesstraling en van alle elektromagnetische straling 

binnen de heelalbolschil ten opzichte van centrum C in lichtjaren tot miljarden lichtjaren. Die 

vormen van straling werden en worden daar nog steeds uitgestraald en blijven 100% binnen 

de heelalbolschil. 

 

- De toename of afname van de afstand van deeltjesstraling en die van elektromagnetische 

straling zowel t.o.v. C als t.o.v. de heelalbolschil van waaruit die straling oorspronkelijk 

afkomstig is.  

 

(Alle vormen van elektromagnetische straling en vormen van deeltjesstraling worden in een 

periode van 13,8 miljard jaar weer terug getransformeerd tot materie en uitsluitend in gewone 

protonen en gewone elektronen. Dit proces staat beschreven in document F1c.  

 

 

IX) Dikte van de eerste uitdijende en later inkrimpende heelalbolschil, 
In stap 28 van de heelalcyclus en het einde van de voorafgaande cyclus smelten alle 4 – 20 

miljoen centrale cluster zwarte gaten / CCZG samen tot één gigantisch perfect ronde 

bolvormige Little Bang zwarte gat met een straal van naar schatting 0.05 - 0,1 miljard km.  

Dit is tevens de minimale afmeting van het heelal voor materie en zijn kinetische energie.  

 

Tijdens dat samensmelten neemt de, als laatste, overgebleven inkrimpsnelheid af tot nul. 

Daardoor neemt de gravitatie van dit Little Bang zwarte gate / LBZG eveneens steeds verder 

af richting nul!  

Op het allerlaatste moment neemt de gravitatie van LBZG zelfs zover af dat dan de onderling 

elektrische afstoting tussen de zwart-gat atomen groter dan de kritische zwart-gat gravitatie 

(Krizgag), Figuur 13 van G8. Dan valt het Little Bang zwarte gat uiteen in uiteindelijk 

protonen en elektronen. De inkrimping van het heelal eindigt standaard in een superkoude bij 

0 kelvin afgewikkelde Little Bang. Document G6. 

 

Bij die Little Bang vallen alle zwart-gat atomen in 4 extreem korte stappen uiteen in een 

equivalent aantal gewone protonen en elektronen en in niets anders. Die vrijgekomen materie 

in de vorm van protonen en elektronen ordenen zich in mono-bollaagjes van afwisselend van 

één proton en één elektron dik. In die mono-laagjes heerst een geweldige elektrische 

veerspanning. 

 

Als gevolg van die veerspanning verwijderen die mono-laagjes protonen/ elektronen zich 

alzijdig vanaf de buitenzijde van het voormalige ‘Little Bang zwarte gat’ met een exact 

gelijke snelheid van naar schatting 0,7 – 0,95 van de lichtsnelheid c vanaf het centrum C. 

 

Die eerste uitdijing vindt plaats binnen de lichtsnelheid en dus zonder inflatie! Dat LBZG 

wordt laagje voor laagje afgepeld. Dat neemt circa 1.300 – 1.500 jaar in beslag voordat een 

holle binnen ruimte ontstaat. Pas daarna is sprake van een heelalbolschil.  

Alle elektronen in hun bollaagjes bewegen met 0,7 – 0,95 c vanaf centrum C en ondergaan 

daarnaast binnen hun eigen bollaagjes nog een gelijke tangentiële snelheid van circa 2/3e van 

de lichtsnelheid c rondom centrum C. 
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Bij deze Little Bang krijgen de protonen en elektronen onderling precies de juiste 

bewegingsrichtingen mee voor de vorming, circa 5 – 10 miljard jaar later, van het 

waterstofatoom. Bij de Little Bang zelf ontbreekt fysiek de ruimte voor de vorming van het 

waterstofatoom en daarmee vorming van gravitatie / gravitatie-energie. (Dat geldt ook voor de 

Big Bang theorie!) Naast gebrek aan ruimte is dan tevens een veel te groot snelheidsverschil 

aanwezig tussen de vrijgemaakte protonen en elektronen.  

 

Om waterstof te kunnen vormen dient: 

- 1) de afstand tussen de mono-bollaagjes van protonen en elektronen toe te nemen tot die in  

       het waterstofatoom,   

- 2) moet de snelheid van de elektronen afnemen van 2/3e van de lichtsnelheid tot circa 2,2  

       Mm/s.  

Beide processen samen nemen circa 5 – 10 miljard jaar of meer in beslag en pas bij een 

heelalbolschil met een straal van circa 10 -12 miljard lichtjaar. De uitdijing van het heelal 

start met een uitdijingssnelheid van circa 0,7 – 0,95 van de lichtsnelheid c mogelijk zelfs 0,95 

- 0,99 c. Hoe dan ook de eerste 10 – 15 miljard jaar of meer in de vorm van mono-bollaagjes 

van protonen en elektronen zonder atomen en daarmee ook zonder gravitatie!  

 

-) Eerst opzwellen ‘Little Bang zwarte gat’ voordat een heelalbolschil ontstaat: 

Het afpellen van het voormalige ‘Little Bang’ zwarte gat in mono-laagjes protonen / 

elektronen binnen de lichtsnelheid vergt circa 1.300 – 1.500 jaar. In de periode neemt de 

straal van dat in losse protonen/ elektronen uiteen gevallen ‘Little Bang zwarte gat’ eerst nog 

aanzienlijk toe tot een perfect ronde bol met een straal van circa 1.000 – 1.300 lichtjaar.  

 

Het volume van dat voormalige ‘Little Bang’ zwarte gat neemt toe met een factor van 

minimaal circa 1030 - 1040 en mogelijk nog veel meer. Dit volume bereikt zijn maximum op 

het moment dat een holle binnenruimte ontstaat en blijft vervolgens min of meer constant. 

Daarna wordt deze heelalbolschil steeds dunner.  

 

In miljarden jaren uitdijen en langzaam opzwellen ontstaat steeds meer ruimte tussen deze 

mono-laagjes protonen en elektronen en ook binnen deze mono-laagjes zelf. Protonen en 

elektronen komen steeds verder van elkaar te staan. Hierdoor treedt daardoor een enorme 

(na)zwelling van de HBS op.  

Tijdens het uitdijen van het heelal neemt de dikte van deze uniform uitdijende heelalbolschil 

daarna met de tijd (circa 5 – 10 miljard jaar of meer) af tot een alzijdig gelijke dikte van 

enkele tientallen – honderden kilometers! In die periode zonder atomen en gravitatie neemt de 

onderlinge afstand tussen de mono-bollaagjes van protonen en elektronen toe tot de afstand in 

het waterstof atoom.  

 

-) De snelheid van de elektronen: 

De elektronen starten met omloopsnelheid van circa 2/3e van de lichtsnelheid c. Door de 

overdracht van deze energie op de protonen neemt deze tangentiële snelheid in vele miljarden 

jaren af tot circa 1,6 - 2,2 Mm/s. Dat is de omloopsnelheid van het elektron in 

waterstofatomen. Deze overdracht van energie resulteert in een geringe toename van de 

uitdijingssnelheid. Zie document G7 en stap 6 van de heelalcyclus. 

 

-) Met waterstof komen gravitatie en gravitatie-energie terug in het heelal: 

Met d vorming van waterstof ontstaan ook gravitatie en gravitatie-energie. Gravitatie gaat uit 

van de ‘schil’ elektronen van het atoom en ontstaat als gevolg van beweging/ snelheid van dat 

atoom in het heelal! Documenten E3, E3-1 en E3-2.  
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Gravitatie is als enige vorm van ‘straling’ zonder a) golven, b) deeltjes, c) massa, d) materie, 

e) lading, f) spin en g) kinetische energie. Gravitatie verspreidt zich daardoor met oneindig 

grote snelheid. Gravitatie wordt continue opgewekt en verlaat hetzelfde moment het heelal 

ook weer.  

Het gravitatiedeeltje’ of ‘graviton’ bestaat niet en is niet mogelijk.  

Gravitatie wordt niet afgebogen door elektrische,  magnetische of door ander gravitatievelden.  

 

Gravitatie de enige vorm van straling in het heelal die zich puur rechtlijnig verplaatst.  

 

Om die reden dient een factor cos α aan de gravitatiewet van Newton en die van Einstein te 

worden toegevoegd. Als enige vorm van straling verlaat gravitatie-straling het heelal zonder 

consequenties voor de massa-, materie- en energiebalansen van het heelal. Gravitatiestraling 

is uniek en is en blijft volledig ongrijpbaar voor de wetenschap. Dat geldt niet voor gravitatie-

energie / ‘donkere’ / ‘dark’-energy. 
 

-) Gravitatie-energie =  ‘donkere’ energie: 

Met de vorming circa 40 – 50 miljard jaar geleden van het waterstofatoom uit één proton en 

één elektron en van waterstofgas ontstaan ook gelijktijdig gravitatie en vanuit het niets tevens 

een enorme hoeveelheid gravitatie-energie / ‘donkere’ energie. Gravitatie remt sindsdien de 

uitdijingsnelheid van de heelalbolschil af. Daardoor ontstaan 250 ± 50 miljard rotatiepunten 

R1 in de heelalbolschil die de kern van de huidige sterrenstelsels vormen.  

 

Door gravitatie en door de afkoeling van het waterstofgas tot onder zijn condensatiepunt 

hoopt het eerst nog vloeibare waterstof zich op deze tientallen miljarden rotatiepunten R1. 

Daarbij ontstaan 4 – 20 miljard gigantisch grote pure waterstofbollen in de heelalbolschil en 

raakt de eerst uniforme heelalbolschil opgedeeld in 4 – 20 miljard gelijkvormige gebieden met 

daarin één centraal gesitueerde waterstofbol. 

  

Die identieke pure waterstofbollen worden met de tijd steeds groter en heter waarbij de 

temperatuur oploopt tot vele miljoenen kelvin. Deze uiteindelijk plasmavormige 

waterstofbollen monden allemaal tegelijkertijd uit in eenzelfde waterstofsupernova explosie 

waarbij het huidige centrale zwarte gat van het sterrenstelsel en de 2 – 4 spiraalarmen worden 

gevormd.  

Uit de weggeblazen restanten van deze 4 – 20 miljard supernova’s wordt later rondom ieder 

centraal zwart gat één sterrenstelsel gevormd met zijn 2 – 4 spiraalarmen. Alle sterrenstelsels 

omvatten circa 150 ± 50 miljard sterren en bijbehorende planeten.  

 

Deze waterstofsupernova’s, met gelijke start van alle sterrenstelsels, vonden reeds circa 20 – 

25 miljard geleden plaats en tezamen met de vorming van de centrale zwarte gaten en de 

vorming van de 2 – 4 spiraalarmen van deze protosterrenstelsels.  

 

Binnen de heelalbolschil is alle, bij die waterstofsupernova’s uitgezonden, straling alweer 

binnen 13,8 miljard jaar en dus al weer lang geleden terug gevormd tot materie in de vorm 

van protonen / elektronen en tot nieuw waterstofgas / sterren.  

Het licht en de informatie van deze waterstofsupernova’s is inmiddels volledig verdwenen. 

Die waterstofsupernova’s/Big Bangs zijn daardoor niet meer waarneembaar te krijgen; zelfs 

niet met de Hubble of James Webb!  
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-) Zicht op het heelal binnen de heelalbolschil is beperkt tot maximaal 13,8 miljard 

lichtjaar: 

Vanaf de Aarde beperkt dat terug vormen van fotonen tot materie de waarnemingshorizon op 

het heelal enorm. Het verst bekende licht heeft een (lichtlengte)afstand van circa 13,8 miljard 

lichtjaar afgelegd. Dat licht heeft die afstand naar alle waarschijnlijk doorlopen in de vorm 

van een slinger. Het gevolg daarvan is dat de verst weg staande sterrenstelsels: 

a)  ‘heelal breed’ een factor 2 – 3 x minder ver weg staan dan 13,8 miljard lichtjaar,  

b)  het licht de aarde bereikt via meerdere slingervormige vormen die op aarde resulteren in a  

     meerdere virtuele afbeeldingen van hetzelfde object.  

Dit vergt grote voorzichtigheid bij het interpreteren van waarnemingen uit het heelal. 

 

Tijdens iedere stap van de heelalcyclus wordt bezien en ingeschat: 

  

- Actuele dikte van de heelalbolschil: 

 

- Toename of afname van de dikte: 

 

- De straal van de heelalbolschil t.o.v. centrum C: 

 

De buiten- en binnen-straal van de heelalbolschil. Immer alle elektromagnetische en 

deeltjesstraling die wordt  uitgezonden vanuit de gewone materie en vanuit de zwart-gat 

materie moet binnen die heelalbolschil blijven: Ter plaatse van sterrenstelsels is de HBS tot 

enkele duizenden lichtjaren dik. Tussen de sterrenstelsels varieert deze HBS van  tientallen 

km tot lichtjaren dik.   

 

 

X) Tijd / heelalkloktijd verstreken sinds de Little Bang. Het tijdstip van 

aanvang en einde van de bewuste stap: 
De heelalkloktijd/ HKT start met de Little Bang op het centrum C van het heelal voor alle 

materie (protonen en elektronen) met t = 0. Gedurende de heelalcyclus blijft deze 

heelalkloktijd voor alle protonen en elektronen steeds exact gelijk.  

Aan het eind van iedere cyclus eindigt de heelalkloktijd circa 35 – 50 biljoen jaar later voor 

alle protonen en elektronen ook weer exact gelijktijdig bij de volgende super koude Little 

Bang. De heelalkloktijd kent een maximum; is eindig en dus niet oneindig! 

 

De heelalkloktijd start dan weer bij t = 0. Het heelal doorloopt eindeloos opnieuw dezelfde 

vaste cyclus van 29 stappen in exact hetzelfde tijdsbestek. Het begin en het einde van de 

heelalkloktijd zijn standaard gekoppeld aan 1) de Little Bang als 2) aan het centrum C van 

het heelal.  

 

Gedurende de gehele cyclus is de heelalkloktijd steeds overal exact gelijk ten opzichte van:  

1) Het moment de Little Bang (begin en eindpunt/ nulpunt van heelalkloktijd,  

2) Het centrum C van het heelal (absolute nulpunt van 3D ruimte) en  

3) Vinden veranderingen tijdens de voortgang/ afwikkeling van de heelalcyclus overal op  

     exact hetzelfde moment. Deze heelalkloktijd is slechts een aan deze heelalcyclus  

     gekoppelde grootheid. Zie ook G2 en hoofdstuk 6.5 van G8. 

Voor alle deeltjes materie en vormen van straling geldt heelalwijd binnen de heelalbolschil 

steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende relatie tussen: 1) de heelalkloktijd, 2) de locatie 

t.o.v. centrum C en 3) de voortgang in de heelalcyclus.  
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Alleen onder die randvoorwaarden treedt evenmin een verschil in heelalkloktijd op bij de 

miljarden naar centrum C terugkerende centrale cluster zwarte gaten (CCZG). Aan het eind 

van de heelalcyclus treedt geen verschil op in heelalkloktijd en plaats t.o.v. centrum C.  

 

Alleen onder die randvoorwaarden komt alle materie en kinetische energie vanuit het heelal 

weer exact gelijktijdig aan bij hetzelfde centrum C van het heelal om daar samen één groot 

stilstaand Little Bang zwarte gat te gaan vormen.  

Einstein had de relatie tussen tijd, ruimte en gravitatie goed gezien. Weliswaar anders dan hij 

zich voorstelde. Zie voor de fysische oorsprong van gravitatie documenten E3, E 3-1 en E3-

2. 

Die absolute heelalkloktijd valt hypothetisch nog het beste waar te nemen vanuit centrum C. 

Vanuit C ziet men alle materie in het heelal steeds in exact dezelfde heelalkloktijd. Vanuit C 

bezien zou het licht uit de heelalbolschil er echter ook miljoenen tot vele miljarden jaren over 

doen voordat het centrum C wordt bereikt. Dat stante pede waarnemen kan alleen 

hypothetisch! Alle fotonen zitten en blijven voortbewegen en opgesloten binnen de HBS. 

Fotonen kunnen die absolute vacuümruimte tussen C en de heelalbolschil niet betreden of 

overbruggen. Alles alleen theoretisch.  

Aangezien alle 100% fotonen opgesloten voortbewegen via de heelalbolschil nemen we het 

heelal uitsluitend waar via de heelalbolschil. Dat is uitgewerkt in document G12 & figuren 

36a – 36r en figuur 29 van G8 

 

-) Heelakloktijd laat zich alleen vaststellen via mathematisch modelleren: 

Bezien vanuit ieder willekeurig ander punt in het heelal dan C is de tijd niet meer absoluut 

doch steeds meer relatief! Nergens in het heelal valt de werkelijke heelalkloktijd waar te 

nemen noch is deze heelalkloktijd direct te meten noch vast te stellen.  

De heelalkloktijd valt alleen via een mathematisch heelalmodel af te leiden. Zelfs via dat 

model alleen nog maar bij benadering en met een nauwkeurigheid van een duizend - miljoen 

jaar! 

 

Voor ieder van de 29 stappen in het mathematisch model moet worden ingeschat: 

a) Het tijdstip van het begin en het einde van de stap t.o.v.  

1) het moment van de Little Bang en start van de absolute heelalkloktijd bij t = 0 seconde en  

2) de positie en afstand van de heelalbolschil tot het centrum C van het heelal: 

2) de positie en afstand van objecten binnen de heelalbolschil en centrum C van het heelal. 

 

-) Begin, eindpunt en tijdsduur van de 13 langdurende fysische stappen c.q. perioden tussen 

deze chemische of kernfysische stappen in. Bij perioden gaat het om veranderingen en 

processen die miljoenen, miljarden en soms biljoenen jaren in beslag nemen: 

 

-) Ieder van die 13 langdurige fysische stappen begint en eindigt met kortdurende chemische 

en kernfysische stappen c.q. momenten in de heelalcyclus.  

Die kortdurende fysische, chemische en kernfysische veranderingen / kantelpunten vinden 

plaats binnen een termijn van seconden, minuten, uren en nopen tot aanpassing van de 

uitgangspunten van de volgend fysische stap in het heelalmodel. 
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XI) Temperatuur van gewone materie en temperatuur van zwart-gat 

materie, 
Bij de start van de Little Bang vallen alle zwarte-gat atomen bij 0 kelvin exact gelijktijdig 

uiteen. Met dat gelijktijdig uiteenvallen van alle zwart-gat atomen verdwijnt het fysische 

fenomeen van temperatuur volledig uit het heelal.  

Temperatuur komt pas circa 5 - 10 of meer miljard jaar later terug gelijk met de terugkomst 

van het waterstofatoom (gravitatie en fysische / chemische krachten. 

  

Bij het gewone atoom heeft de atoomkern veel ruimte binnen de elektronen schillen 

beschikbaar om te trillen. Het gewone atomen kan daardoor een temperatuur innemen van 0 

kelvin tot vele miljoenen kelvin en daarmee de toestand van een plasma.  

 

Bij zwart-gat atomen zijn de elektronenschillen van het atoom ingestort tot vlak nabij de 

atoomkern. Bij zwart-gat atomen zitten alle atoomkernen volledig ingeklemd binnen deze 

elektronenschillen. Zwart gat atoomkernen kunnen vrijwel niet meer trillen. Dat trillen van 

zwart gat atoomkernen blijft daardoor beperkt tot slechts circa 2,7 kelvin. Zwart-gat atomen 

en zwarte gaten verkeren standaard nabij het absolute nulpunt.  

 

Dat geldt zelfs als zo’n zwarte gat aanwezig is in de kern van grote sterren en de temperatuur 

rondom dat zwarte gat vele miljoenen kelvin bedraagt! 

De temperatuur van alle typen van zwarte gaten is standaard gelijk te stellen met de 

achtergrond temperatuur van het heelal/ de heelalbolschil. In beide vacuümruimten ter 

weerszijden de heelalbolschil zijn geen atomen en dus evenmin temperatuur aanwezig. Hun 

temperatuur is equivalent aan 0 kelvin.   

 

Tijdens de heelalcyclus wordt bij iedere stap bezien en ingeschat: 

-) De temperatuur van gewone materie / atomen ten opzichte van absolute nulpunt 0 kelvin. 

-) De temperatuur van zwarte gaten ligt standaard nabij 2.7 kelvin: 

 

 

XII) Mate van afbuiging van neutrino’s, fotonen en deeltjes materie 

(kosmische straling) in het heelal en binnen de heelalbolschil: 
Behalve 1) gravitatie en 2) tijd / heelalkloktijd bezitten alle overige Higgs deeltjes (de kleinste 

massadeeltjes), alle neutrino’s / fotonen en alle deeltjesstraling / kosmische straling een 

zekere hoeveelheid a) massa, b) elektrische lading, c) magnetische spin en d) kinetische 

energie.  

Deze deeltjes met massa / materie zijn allemaal gehouden aan een verplaatsing met maximaal 

de lichtsnelheid en aan een transport via H en He atomen die alleen in de heelalbolschil 

aanwezig zijn in de vorm van waterstof en helium. Die atomen zijn vereist voor het geleiden 

van fotonen en alle andere vormen van EM straling en die van kosmische deeltjes-straling. 

 

Alle vormen van straling, behalve gravitatie en tijd, worden door die velden en door dat 

waterstof/ helium zodanig afgebogen dan wel via beide vacuümruimten zodanig afgeketst dat 

ze gedwongen worden voor 100% binnen die heelalbolschil te blijven en zich alleen daar 

voort te bewegen. De heelalbolschil is daardoor een 100% gesloten systeem. Daarmee is het 

heelal als geheel een 100% gesloten systeem. 

 

Daarmee zijn de twaalf variabele parameters van het heelal en kantelpunten in de heelalcyclus 

afgeleid. 
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*4) DOEL: MODELLEREN & KWANTIFICEREN HEELAL EN ZIJN CYCLUS: 

Met dit document beoogt de auteur de realisatie van de volgende doelen: 

- 1) De Wetenschap en wetenschappelijk instituten ervan te overtuigen dat het heelal &  

       energie-neutrale cyclus mathematisch zijn te modelleren.  

 

- 2) Met dat model is het heelal/ de heelalbolschil & cyclus te kwantificeren van de eerste tot  

       de laatste seconde.   

 

- 3) De Wetenschappen het mathematisch modelleren van het heelal & cyclus daadwerkelijk  

       gaan oppakken en gaan uitwerken,  

 

- 4) Dat via dat model de randvoorwaarden/ macroparameters van het heelal & cyclus worden  

       gekwantificeerd. Dat resulteert tevens in een heelal / heelalbolschil met sluitende  

       balansen voor massa, materie en energie en zonder enige vorm van ‘donkere’ materie en      

       vorm van zonder ‘donkere’ energie.  

 

- 5) Modelbouwers voor iedere stap in de heelalcyclus een handleiding te bieden waarmee  

      rekening moeten worden gehouden bij het opzetten van dat mathematisch model heelal &  

      cyclus en de wijzigingen die plaatsvinden zowel aan het begin als aan het eind van ieder  

      van die 12 / 13 fysische stappen. 
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*5) BESCHRIJVING PER STAP VAN DE OPTREDENDE VERANDERING(EN)/ 

KANTELPUNTEN GEDURENDE DE HEELALCYCLUS:   

 

Voor details zie document G7 & figuren in document G8. 

 

-) Eindfase 29 voorafgaande heelal/ heelalcyclus:  Moment/ Kantelpunt16:  
-) Heelal/ de heelalbolschil/ HBS vormt een 100% gesloten systeem voor alle fysische 

fenomenen die gebaseerd zijn op: a) een golfbeweging, b) op deeltjes met een al dan niet 

meetbare hoeveelheid massa, c) elektrische lading, d) magnetische spin en e) kinetische 

energie en schokgolven van gravitatie-energie. 

-) Het heelal is alleen open voor: 1) gravitatie en 2) tijd (de heelalkloktijd/ HKT). Deze twee  

fysische fenomenen zijn niet gebaseerd op golven, massa, materie, lading / spin en zijn zonder 

enige vorm van kinetische energie! 

-) In de eindfase van het voorafgaande heelal heeft gravitatie alle massa, materie en kinetische  

energie in het heelal bijeen verzameld in het perfect rond niet meer roterend Little Bang 

zwarte gat (LBZG) gevuld met uitsluitend zwart gat atomen ≥ Be. De Wetten 

thermodynamica zijn nog steeds actief.  

-) Het laatste deel van de holle ruimte in dat LBZG raakt uiteindelijk volledig opgevuld en 

wordt dan instabiel. Dat komt omdat met alle inkrimpsnelheid tevens alle gravitatie verdwijnt. 

Daarmee verdwijnt ook de kracht die de aanwezige elkaar afstotende zwart gat atomen in het 

Little Bang zwarte gat (LBZG) bijeen hield. Zwarte gaten zijn dus uiterst instabiel! 

-) Die zwart gat atomen stoten elkaar immers wederzijds af net als in gas. Binnenin alle typen 

van zwarte gaten is een enorme elektrische veerspanning / energie aanwezig tussen de zwart 

gat atomen onderling.  

-) In zwarte gaten wordt die enorme elektrische en uiterst explosieve veerspanning alleen in 

bedwang gehouden en onderdrukt door gravitatie. Zwarte gaten moeten dus vanuit zichzelf 

voldoende gravitatie genereren om stabiel te blijven.  

-) Die kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) van het LBZG is gering en bedraagt slechts 

circa 4 – 6 x de hoeveelheid gravitatie van onze huidige zon. Die stabiliteitsgrens van zwarte 

gaten/ compacte hemellichamen ligt dus relatief extreem laag!  

-) Het vaste centrum C heelal bevindt zich steeds precies in het centrum van dat Little Bang     

zwarte gat gevuld met zwart gat atomen. Dat Little Bang zwarte gat/ LBZG is zonder enige 

vorm van beweging en heeft een straal van 25 – 50 miljoen km en mogelijk nog (veel) meer. 

-) Het heelal berust op een equivalent aantal protonen en elektronen en is overall ongeladen. 

Thans geschat op circa 1080 – 1090 protonen/ elektronen. 

-) In dat aan het eind van deze heelalcyclus gevormde Little Bang zwarte gat staan de daarin 

aanwezige zwart gat atomen staan nagenoeg volkomen stil t.o.v. centrum C en daarmee de 

atoomkernen van deze zwart gt atomen. De ‘schil’-elektronen van deze zwart gat atomen  

‘schil’-elektronen bewegen in perfecte banen rondom hun atoomkernen met een hoeksnelheid 

van circa 0,95 – 0,99 de lichtsnelheid c. Door het wegvallen van de inkrimpsnelheid 

genereren die ‘schil’-elektronen genereren steeds minder gravitatie naarmate het Little Bang 

zwart gat zijn voltooiing nadert.   

-) De vrije kinetische energie van het heelal zit dan gehecht aan deze met circa de 

lichtsnelheid c bewegende ‘schil’-elektronen. De rest van de energie is de eerder genoemde 

veerspanning tussen zwart gat atomen onderling. Vrije overdraagbare kinetische energie van 

de helft van aanwezige elektronen: E = ½ . ½ mc2 elektronen. 

-) Verhouding ‘kern’-elektronen zwart gat atomen : ‘schil’-elektronen zwart gat atomen in 

LBZG = globaal 1 : 1.  

-) Aan de protonen en kern-elektronen aanwezig in zwart gat atomenkernen zit geen vrije 

kinetische energie/ fotonen gehecht. 
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-) Binnenin die atoomkernen bevindt zich wel veel inwendige gebonden kinetische energie in 

de vorm van:  

a) In de vorm van materie van protonen en die van ‘kern’-elektronen: E = ½  m.c2,  

b) Ladingsbindingen tussen ‘kern’-protonen en ‘kern’-elektronen,   

c) Afstoting via spin tussen ‘kern’-elektronen en ‘kern’-protonen. 

d) Zwart gat atomen zijn extreem koud met een temperatuur van slechts circa 2,6 kelvin. 

-) Door verdringing van zwart gat atomen neemt de inkrimpsnelheid Little Bang zwarte gat 

(LBZG) steeds verder af. Daarmee neemt de gravitatie van dit LBZG eveneens steeds verder 

af.  

-) Aan het eind van het voorafgaande heelal verdwijnt daarmee tevens het laatste restant van 

de gravitatie-energie.  

-) Pas op het allerlaatste moment van het inkrimpen nadert het Little Bang zwarte gat/ LBZG 

de Kritische zwart gat gravitatie Krizgag. Krizgag = equivalent de hoeveelheid gravitatie van 

4 – 6 sterren als de huidige zon. 

-) De inkrimping heelalbolschil eindigt dan volledig. Daarmee verdwijnt de als laatste 

resterende inkrimp-gravitatie. De elektrische veerspanning wordt nu groter dan de gravitatie.  

Het gigantische Little Bang zwarte gat wordt instabiel en valt dan uiteen in losse zwart gat 

atomen.  

-) Zonder de bescherming van het zwarte gat zijn zwart gat atomen van zichzelf ook weer 

instabiel. Alle zwart gat atomen vallen daarna verder uiteen in een equivalent aantal protonen 

en elektronen. 

-) Het heelal vormt een 100% gesloten systeem met in beginsel een vast maximaal aantal 

protonen, elektronen en vaste hoeveelheid kinetische energie/ fotonen van licht/ het elektron 

en die van infrarood/ het proton.  

-) Gedurende de heelalcyclus kan echter een deel van de protonen/ elektronen worden 

omgezet in fotonen en neutrino’s. Dat zijn vormen van energie!  

-) Het aantal protonen en elektronen kan dus variëren gedurende deze cyclus. Aan het begin 

en einde van de cyclus is steeds sprake van hetzelfde aantal protonen/ elektronen. Fotonen en 

neutrino’s kunnen ook terug gevormd tot protonen, elektronen en waterstof. 

 

Benodigde formules fase 29: 

1.1) Afname inkrimpsnelheid en daaraan gekoppelde inkrimp-gravitatie Little Bang zwarte 

gat (LBZG) totdat het punt van de Kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag wordt 

bereikt. Bepalen kwantitatieve omvang van Krizgag en afname in de eindfase van de 

vorming van het Little Bang zwarte gat met een straal van 50 – 100 miljoen km of 

meer. 

1.2) Krizgag is gelijk aan de gravitatie van circa 4 – 6 sterren met de omvang van de zon. 

1.3) De Little Bang vindt pas plaats als Krizgag wordt onderschreden en vindt plaats bij  

2,6 kelvin. Daar het zwart gat atoom uiteenvalt verdwijnt het fysisch fenomeen van 

temperatuur. De temperatuur van dat Little Bang zwarte gat verdwijnt en wordt 

equivalent 0 kelvin. Deze Little Bang is dus superkoud.  

1.4) Uitgaan van een heelal gebaseerd op een onbekend, doch equivalent, aantal protonen 

en elektronen. Het heelal overall is ongeladen. Dat geldt niet voor magnetische spin. 

1.5) Uitgaan van een constante en nader te bepalen vaste basis hoeveelheid kinetische 

energie in de vorm van fotonen van licht c.q. het elektron en fotonen van infrarood c.q.  

het proton.  
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 -) Fase 1 heelalcyclus:   Moment 1/ Kantelpunt 1: Krizgag wordt bereikt. 

Elektrische veerspanning wordt groter dan de gravitatie. Little Bang 

zwarte gat wordt instabiel: 
-) Start Little Bang (0 kelvin) op moment holle ruimte rondom centrum C nagenoeg volledig 

is opgevuld en inkrimpsnelheid LBZG/ gravitatie naar nul nadert.  

-) Op het allerlaatste moment bereikt de gravitatie LBZG de Kritische zwart gat gravitatie/ 

Krizgag. De elektrische veerspanning tussen de aanwezige zwart gat atomen wordt dan groter 

dan de gravitatie die de elkaar afstotende zwart gat atomen in het LBZG tot dan toe 

bijeenhield.   

-) Gravitatie verplaatst zich alzijdig met oneindig grote snelheid door en binnen het LBZG.  

-) Het Little Bang zwarte gat met een straal van 50 – 100 miljoen km bereikt daardoor overal 

exact gelijktijdig Krizgag en wordt dus ook overal exact gelijktijdig instabiel.  

Alle in het LBZG aanwezige zwart gat atomen worden dus ook exact gelijktijdig instabiel. 

Figuren 13, 14, 17 Document G8 www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

Benodigde formules/ grootheden fase/ moment 1: 
1.6) Geen formules. Uitgaan van aantal protonen = aantal elektronen heelal = n.  

    n = 1080 – 1090 protonen en elektronen. 

1.7) Kwantificeren elektrische veerspanning tussen de aanwezige zwart gat atomen op het 

moment van deze superkoude Little Bang. Die elkaar afstotende zwart gat atomen 

vertegenwoordigen een hoeveelheid kinetische energie. Die energie bestaat niet uit fotonen. 

 

 

-) Fase 1a heelalcyclus:   Moment 1a/ Kantelpunt 1a: Alle met c bewegende 

‘schil’-elektronen verlaten hun atoomkernen: 
-) Beneden Krizgag overwint de onderling elektrische en magnetische afstoting tussen zwart 

gat atomen onderling binnenin het LBZG uiteindelijk de gravitatie die deze zwart gat atomen 

tot dan toe bijeen hield en in het zwarte gat gevangen hield.  

-) Voormalig LBZG valt overal exact gelijktijdig uiteen in verschillende zwart gat atomen. 

Zonder bescherming van gravitatie zijn zwart gat atomen eveneens volkomen instabiel. Die 

zwart gat atomen vallen vervolgens exact gelijktijdig verder uiteen in een equivalent aantal 

protonen en elektronen doordat: 

a) alle met circa de lichtsnelheid bewegende ‘schil’-elektronen met hun atoomkern verlaten, 

b) en alleen kale, positief geladen, atoomkernen van protonen en kern-elektronen overblijven.  

-) Met het verdwijnen van die zwart gat atomen verdwijnen ook alle gravitatie, alle resterende 

gravitatie-energie en temperatuur. Daarmee verdwijnen ook de Wetten thermodynamica en 

alle overige atoom gerelateerde Natuurwetten!  

-) Gravitatie en gravitatie-energie en alle andere atoom gerelateerde krachten blijven afwezig 

zolang het atoom afwezig is. 

-) Temperatuur gaat van 2,7 kelvin terug naar een equivalent van 0 kelvin! 

-) Alle andere fysische en chemische krachten van het atoom waren reeds afwezig.  

-) Alleen de elementaire krachten van protonen/ elektronen en hum kinetische energie blijven 

over. Dat zijn: 1) elementaire elektrische lading, 2) magnetische spin, 3) massa en 4) materie.  

-) Kinetische energie = aan die protonen en elektronen gehechte fotonen die zorgen voor 

snelheid en daarmee kinetische energie. 

-) De uitdijing aan de buitenzijde voormalige LBZG start nog niet. 

-) Geschatte tijdsduur << 10-3 seconde. 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Benodigde formules/ grootheden fase 1a/ moment/ kantelpunt 1a:  
1.8) Verdeling aantal van n elektronen in a% van n ‘schil’-elektronen en b% van n ‘kern’-

elektronen aanwezig in atoomkernen; met a + b = 100%,   (1 neutron in de atoomkern = 1 p + 

1 kern-e) 

1.9) Start transversale snelheid ‘schil’-elektronen v ’schil’-elektron zwart gat atomen wordt geschat op 

0,9 – 0,99 lichtsnelheid c.  

1.10) Elektrische veerspanning tussen zwart gat atomen onderling. 

1.11) Tijdsduur moment 1:  < < 10-3 seconde. 

1.12) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld! 

 

 

-) Fase 2 heelalcyclus:   Moment 2/ Kantelpunt 2: Alle ‘schil’-elektronen 

botsen tegen atoomkernen op en splitsen deze op in losse protonen en losse 

‘kern’-elektronen: 
-) Die a % van n met circa de lichtsnelheid bewegende ‘schil’-elektronen botsen aan tegen de 

stilstaande naburige atoomkernen en splitsen deze, ten opzichte van centrum C, stilstaande 

atoomkernen op in losse protonen en in b% van n losse ‘kern’-elektronen.  

-) Dit gaat ten koste van kinetische energie van deze a% van n ‘schil’-elektronen.  

-) Het atoom en daarmee temperatuur zijn afwezig. Tijdens de Little Bang is de temperatuur  

equivalent 0 kelvin. 

-) Atoomkernen stoten elkaar wederzijds af. 

-) De uitdijing aan de buitenzijde van het voormalige LBZG gaat nog niet van start. 

-) Geschatte tijdsduur << 10-3 seconde. 

-) Met het atoom verdwijnen ook: a) gravitatie, b) gravitatie-energie, c) temperatuur d) de 

Wetten thermodynamica en e) alle overige atoom gerelateerde Natuurwetten!  

-) Gravitatie en gravitatie-energie en alle andere atoom gerelateerde krachten blijven afwezig 

zolang het atoom afwezig is. 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 2/ moment 2/ kantelpunt 2: 
2.1) Door de botsingen en het opsplitsen van atoomkernen neemt de snelheid van de 

inmiddels vrije elektronen neemt af van 0,x c → 0,y c of gemiddeld 0,9 – 0,99 c tot circa 2/3 

c. De uit atoomkernen vrijgemaakte protonen staan nog steeds stil ten opzicht van centrum 

C.    

2.2) Nog geen start uitdijing aan de buitenzijde van het voormalige LBZG.  

2.3) Heelal overall bevat equivalent aantal losse protonen en losse elektronen.  

2.4) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht.  

2.5) Elektrische en magnetische veerspanning tussen protonen onderling en tussen elektronen 

onderling. Aantrekking tussen protonen en elektronen onderling gecombineerd met 

wederzijdse afstoting via magnetische spin. 

2.6) kinetische energie elektronen: (a + b) . n . massa elektronen. v2  (v = circa 2/3 c) 

2.7) Heelal bestaat uit n protonen en n elektronen waarbij n = 1080 – 1085 of meer, 

2.8) Deze n protonen zijn materie en bevatten  E = n . ½ m proton . c2  aan inwendige rotatie-

energie. Deze energie is niet zichtbaar of herkenbaar aan de buitenzijde van het proton. 

2.9) Deze n elektronen zijn materie en bevatten E = n . ½ m elektron . c2  aan inwendige 

rotatie-energie. Deze energie is niet zichtbaar of herkenbaar aan de buitenzijde van het 

elektron. 
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2.10) Tijdsduur moment 2:  < 10-3 seconde. 

2.11) Atomen zijn nu afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde 

natuur wetten staan uitgeschakeld en zijn inactief zolang het atoom afwezig is! 

 

 

-) Fase 3 heelalcyclus:   Moment 3/ Kantelpunt 3: Alle elektronen krijgen 

dezelfde snelheid van circa 2/3e c: 
-) Via botsingen van de vrije elektronen tegen de vrijgemaakte ‘kern’-elektronen worden deze 

versneld tot een geschatte gemiddelde snelheid van circa ⅔ van de lichtsnelheid c en 

gelijkmatig verdeeld over alle richtingen. Figuur 22 G8. 

-) Het zwart gat atoom als zodanig is volledig verdwenen.  

-) Met het atoom zijn gravitatie, gravitatie-energie en zijn alle overige atoom gerelateerde 

krachten en Wetten zijn eveneens volledig verdwenen. Alleen de elementaire lading en 

elementaire spin van protonen en elektronen blijven nu nog over.  

-) De Little Bang vindt plaats bij een equivalent van 0 kelvin. Het nieuwe heelal start dus 

equivalent super koud.  

-) Nog geen start uitdijing aan de buitenzijde van het voormalige LBZG. 

-) Temperatuur afwezig en is equivalent 0 kelvin. 

-) Geschatte tijdsduur << 10-3 seconde. 

 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 3/ moment/ kantelpunt 3: 
3.1) Verdeling a% ‘schil’-elektronen ↔ b% ‘kern’-elektronen 

3.2) Kinetische energie: a% schil-elektronen x  0,9c – 0,99c snelheid + b% x 0 / a + b = 

gemiddelde snelheid van alle aanwezige elektronen van circa 2/3c. 

3.3) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht. 

3.4) Elektrische veerspanning tussen protonen onderling en de veerspanning tussen elektronen 

onderling. Elektrische aantrekking tussen protonen en elektronen onderling gecombineerd met 

wederzijdse afstoting tussen protonen/ elektronen via hun gelijke magnetische spin. 

3.5) Protonen staan nog stil t.o.v. centrum C. Uitwendige kinetische energie protonen:  

E = n . massa protonen . 02 = 0 

3.6) Elektronen bewegen met 2/3 c. Uitwendige kinetische energie elektronen: E = n . massa 

elektronen. (circa 2/3 c)2 

3.7) Inwendige kinetische energie n protonen: E = n . ½ m proton . c2  rotatie-energie. 

3.8) Inwendige kinetische energie n elektronen: E = n . ½ m elektron . c2  rotatie-energie.  

3.9) Tijdsduur moment 3:   < < 10-3 seconde. 

3.10) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld en zijn inactief zolang het atoom afwezig is! 

 

 

-) Fase 4 heelalcyclus:   Moment 4/ Kantelpunt 4: Alle protonen en 

elektronen ordenen zich in mono-laagjes van 1 proton/ 1 elektron dik: 
-) Via hun elementaire elektrische lading en magnetische spin en de aanwezige veerspanning 

rangeren alle protonen en elektronen zichzelf in mono-laagjes van afwisselend één proton en 

één elektron dik. Het voormalige LBZG wordt omgevormd tot een perfect bolstructuur met 1: 

1: 1 : 1 : 1 bolschil vormige mono-laagjes van afwisselend protonen en elektronen rondom 

centrum C.  

Binnen die heelalbol zijn alleen protonen en elektronen aanwezig met hun elementaire 

elektrische lading en elementaire magnetische spin resulterend in een geweldige  elektrische 
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veerspanning en magnetische afstoting vanwege de gelijk magnetische spin van deze 

protonen/ elektronen. 

-) Die bolvormige mono-laagjes bestaan uit:  

a) nog steeds stilstaande protonen en  

b) snel met circa 2/3 c rondom centrum C in alle richtingen roterende mono-laagjes van 

elektronen. Figuren 19 en 24 Document G8.  

-) Actief aanwezig: alleen massa, materie, elektrische lading, magnetische spin en kinetische 

energie en elektrische en magnetische veerspanning.  

-) Het atoom, gravitatie, gravitatie-energie en andere atoom gerelateerde fysische en 

chemische krachten zijn afwezig, Gravitatie-energie heelal = 0 en blijft dat zolang het atoom 

afwezig is! 

-) Binnen die mono-laagjes van protonen en elektronen is een enorme elektrische en  

magnetische wederzijdse afstoting/ veerspanning aanwezig.  

-) Deze enorme elektrische en magnetische veerspanning zet de uitdijing van deze mono-

laagjes in gang vanaf de buitenzijde van het voormalige LBZG en pelt dit LBZG monolaag 

voor monolaag af. Zie Figuren 28 en 30 document G8.  

-) Het atoom is afwezig en daarmee dus ook temperatuur afwezig. Temperatuur is equivalent 

0 kelvin. 

-) Gravitatie en gravitatie-energie zijn beide eveneens volledig afwezig.  

-) De uitdijing aan de buitenzijde voormalige Little Bang zwarte gat/ LBZG start. 

-) Tijdsduur moment 4:  << 10-3 seconde. 

-) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld en zijn inactief zolang het atoom afwezig is! 

 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 4/ moment/ kantelpunt 4: 
4.1) Uitdijingsnelheid mono-bolschil-laagjes protonen/ elektronen start met circa 0,9 = 0,99 x 

lichtsnelheid c. Die uitdijingsnelheid bepaalt zowel de hoeveelheid radiale als de hoeveelheid 

tangentiële kinetische energie bij de start van de uitdijing van dit heelal.     

4.2) Start kinetische energie uitdijing protonen: E = n . ½ m proton . c2 .  

4.3) Start kinetische energie uitdijing elektronen: E = n . ½ m elektron . c2 . 

4.4) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht en 

c) de veerspanning binnenin die mono-bolschillen van protonen/ elektronen en tussen de 

mono-laagjes protonen/ elektronen onderling. 

4.5) Kinetische energie elektronen:  n . massa elektronen. (circa 2/3 c)2 

4.6) Kinetische energie n protonen: E = n . ½ m proton . c2  inwendige rotatie-energie. 

4.7) Kinetische energie n elektronen: E = n . ½ m elektron . c2 inwendige rotatie-energie.  

4.8) Geschatte tijdsduur moment 4:  < 10-3 seconde. 

4.9) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld! 

 

Iedere cyclus van het heelal start met dezelfde hoeveelheid kinetische energie.  

Let erop dat de uitdijing van het heelal start zonder atomen en daarmee ook zonder gravitatie 

en gravitatie-energie. Gedurende de eerste miljarden jaren dijt het heelal als heelalbolschil  

volkomen ongehinderd uit zonder enige vorm van weerstand. Rondom het voormalige 

‘LBZG’ is immers een absoluut 100% vacuüm aanwezig.  

Is gravitatie afwezig dan is gravitatie-energie eveneens volledig afwezig. Deze uitdijing gaat 

niet ten koste van de uitdijingssnelheid terwijl wel degelijk kosteloos gravitatie-energie wordt 

opgebouwd ten opzichte van centrum C!  Die energie wordt geëffectueerd op het moment dat 

met het H atoom gravitatie en gravitatie-energie terugkomen.  
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-) Fase 5 heelalcyclus:   Fysische periode 1: 
-) Start alzijdige gelijkmatige start uitdijing heelal vanuit voormalige ‘Little Bang zwarte gat’/     

‘LBZG’ in de vorm van mono-laagjes protonen/ elektronen in een absoluut vacuüm. Dus  

uitdijen in een absoluut vacuüm zonder enige vorm van weerstand.  

Dit uitdijen met maximaal de lichtsnelheid komt voort vanuit de elektrische veerspanning 

binnenuit deze mono-laagjes protonen/ elektronen zelf. Dat uitdijen vergt geen interne 

energie! De vrijgemaakte protonen/ elektronen genereren alleen lading en spin. Atomen zijn 

afwezig! 

-) Periode 1 start vanuit het voormalige ‘Little Bang zwarte gat’ dat laag voor laag wordt 

afgepeld via mono-laagjes van afwisselend 1 proton en 1 elektron dik. Deze periode 1 eindigt 

met de vorming van de holle vacuüm binnenruimte en met de overgang van een bolvorm tot 

die van een heelalbolschil/ HBS. 

-) Het in mono-laagjes p+/ e- afpellen van het perfect bolvormige stilstaande ‘Little Bang 

zwarte gat’ - vergt circa 1.300 – 1.500 jaar. De uitdijingsnelheid vuitdijing van die mono-laagjes 

protonen/ elektronen is constant en bedraagt circa 0,9c – 0,99c. Heelal start derhalve zonder 

enige vorm van inflatie en weerstand! 

-) Het heelal/ ‘LBZG’ zwelt gedurende deze periode 1 op tot een perfect ronde uitdijende bol 

met mono-laagjes p+/ e-  met een straal van uiteindelijk circa 1.200 – 1.450 lichtjaar. 

-) Pas dan ontstaat een holle absoluut 100% vacuüm binnenruimte met centrum C steeds 

precies in het centrum. Figuur 30 Document G8.  

-) Duur van het afpellen/ opzwellen bol en uitdijingsnelheid vormen onbekenden. 

-) Uitdijing vindt plaats zonder atomen en dus ook zonder gravitatie en gravitatie-energie!  

-) Uitdijing vindt volledig ongehinderd plaats in een absoluut vacuüm buitenruimte van het 

heelal en wordt op geen enkele manier van binnenuit afgeremd.   

-) Na de Little Bang en tijdens periode 1 is de temperatuur afwezig en equivalent aan 0 

kelvin! Dus equivalent super koud. Zie figuren 17 – 30 Document G8.  

-) Aan eind periode 1 bedraagt het volume van de bol met mono-laagjes protonen/ elektronen 

circa  4 – 5 x 1042 km3. 

-) Fase 5/ periode 1 cyclus eindigt op het moment dat een perfect ronde binnenruimte ontstaat 

rond  centrum C. 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 5/ periode 1: 
5.1) Uitdijingssnelheid vuitdijing mono-bollaagjes protonen/ elektronen en van alle protonen. 

5.2) Elektronen ondergaan vuitdijing en één gekromde snelheden die alle richtingen binnen de 

heelalbolschil omvatten binnen hun mono-bolschillen. Aangeven als v(r1) en v(r2). 

Uitgewerkt in figuur 23 G8. 

5.3) Afname in de tijd van de elektrische en magnetische veerspanning binnenin die mono-

laagjes van p+/ e-. Maximale uitdijingssnelheid bedraagt nabij de lichtsnelheid. 

5.4) Tijdsduur afpellen en expansiesnelheid vuitdijing/ opzwellen voormalige ‘Little Bang 

zwarte gat’ onbekend. 

5.5) Bereikte uitdijing ‘LBZG” bol mono-laagjes protonen/ elektronen totdat die holle 

binnenruimte ontstaat. Berekenen volume. 

5.6) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht en 

elektrische veerspanning binnenin die mono-bolschillen van protonen/ elektronen. 

5.7) Geschatte tijdsduur periode 1:  circa 1.300 – 1.500 jaar 

5.8) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld! 
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-) Fase 6 heelalcyclus:  Fysische periode 2: Start heelalbolschil en vorming 

vacuüm binnenruimte heelal 
-) Bij een uitdijings-snelheid van tegen de lichtsnelheid gaat Fase 5 gaat zonder fysische, 

chemische en kernfysische veranderingen over in fase 6. 

-) Dit moment is niet apart benoemd en markeert in feite het einde van deze super koude Little 

Bang en opzwellen van het voormalige LBZG. Figuur 30 Document G8. 

-) Fase 6 start bij ontstaan holle 100% vacuüm binnenruimte en eindigt met de vorming van 

het waterstofatoom. Fase 6 cyclus neemt circa 5 – 10 miljard jaar of meer in beslag.  

-) Fase 6/ periode 2 is zonder atomen. Gedurende deze gehele periode zijn gravitatie en 

daarmee gravitatie-energie dus afwezig. (In deze periode vindt wel een kosteloze opbouw van 

gravitatie-energie plaats.Die gravitatie-energie wordt kosteloos gerealiseerd op het moment 

dat protonen en elektronen samen het waterstof atoom gaan vormen. Met het waterstof atoom  

komen gravitatie en gravitatie-energie terug in het heelal) 

-) Uitdijingssnelheid constant bij 0,9c – 0,99c. Geen sprake van inflatie!  

-) Vanaf het ontstaan holle binnenruimte neemt de dikte van de heelalbolschil steeds verder 

af.  

-) De komende 5 – 10 miljard jaar of meer neemt de afstand tussen deze mono-laagjes 

protonen/ elektronen langzaam toe evenals de afstand tussen de protonen en elektronen 

onderling binnen hun mono-laagjes.  

-) Daardoor vindt een na zwelling plaats met een factor 106 tot 108 en mogelijk nog (veel) 

meer. Het dikte van de HBS neemt slechts uiterst langzaam af. Het volume met een factor 106 

tot 108 of meer. 

-) De transversale veer spanning laat de heelalbolschil steeds verder ongehinderd uitdijen 

t.o.v. centrum C. Dankzij de afwezigheid atoom en daardoor afwezigheid van gravitatie 

bereikt deze perfect ronde heelalbolschil een straal van circa 5 - 10 miljard lichtjaar. 

-) Gedurende periode van 5 tot 10 miljard jaar of meer met constante snelheid vindt een 

extreme langzame overdracht plaats van de transversale energie van de elektronen naar de 

protonen. De uitdijingssnelheid van de mono-laagjes protonen/ elektronen neemt daardoor 

marginaal toe met slechts ongeveer 1 Mm/s.  

-) In de tijd bezien neemt de dikte van de heelalbolschil vanwege de uitdijing af van circa 

1.300 lichtjaar tot enkele tot slechts tientallen/ honderden kilometers.  

-) De onderlinge afstand tussen en binnenin die mono-laagjes protonen en elektronen moet in 

die 5 – 10 miljard jaar van periode 2 heel langzaam toenemen tot de afstand van het proton/ 

elektron in waterstof atoom. Het atoom zelf is nog afwezig! 

-) Alleen in dat geval kan heelalwijd ieder proton tegelijkertijd een eigen ‘schil’-elektron 

invangen en kan dan het eenvoudigste waterstof atoom worden gevormd.  

-) De transversale snelheid van de elektronen is dan afgenomen van circa ⅔ c tot de snelheid  

van het ‘schil’-elektronen in het waterstof atoom die circa 1,6 - 2 duizend km/s bedraagt. 

-) Aan het eind van fase 6/ periode 2 cyclus is het heelal een perfect ronde heelalbolschil met 

een straal van maximaal circa 10 – 12 miljard lichtjaar en met een dikte van enkele tot 

tientallen kilometer en met centrum C precies in het midden van de heelalbolschil/ HBS. 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 6/ fysische periode 2: 
6.1) Duur fase 6 met opzwellen heelalbolschil + uitdijingssnelheid. 

6.2) In die periode 2 bereikte uitdijing t.o.v. heelalbolschil t.o.v. centrum C en dikte 

heelalbolschil.  
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6.3) Mate van na zwellen mono-laagjes protonen/ elektronen en wel zodanig langzaam dat pas 

na 5 – 10 miljard jaar of meer: 

a) zodanig zoveel ruimte tussen deze laagjes protonen en elektronen als  

b) ook binnen deze mono-laagjes van protonen en die van de elektronen zelf voldoende 

afstand is ontstaan dat het waterstof atoom kan worden gevormd.  

(De vorming van het H atoom en direct daarna van het waterstof molecuul gaan gepaard met 

ingrijpende fysische en chemische veranderingen!) 

6.4) Actieve krachten alleen: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische 

spinkracht en de met de tijd afnemende veerspanning binnenin die mono-bolschillen van 

protonen/ elektronen. Uitdijingssnelheid blijft gelijk en bedraagt nabij de lichtsnelheid c.  

6.5) Snelheid groei afstanden tussen protonen en elektronen en moment bereiken afstanden en 

snelheden als in het H atoom. 

6.6) Tijdsduur periode 2:  circa  5 – 10 miljard jaar en mogelijk nog meer. 

6.7) Atomen zijn afwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur 

wetten staan uitgeschakeld! 

 

 

-) Fase 7 heelalcyclus:  Moment/ Kantelpunt 5: Vorming van waterstofatoom 

en daarmee ontstaan van gravitatie en gravitatie-energie (= donkere 

energie): 
-) Tijdens het 5 – 10 miljard jaar of meer uitdijen van de heelalbolschil met tegen de 

lichtsnelheid nemen zowel: 

a) binnenin deze mono-laagjes protonen/ elektronen de onderlinge afstanden toe tot die in het      

    waterstofatoom.   

b) de afstanden tussen de mono-laagjes protonen en elektronen eveneens toe to die in het 

waterstof atoom.  

Door overdracht van energie van de elektronen op de protonen neemt de tangentiële snelheid 

van de elektronen af van circa 2/3e c naar circa 1,6 - 2 duizend km/s net als in het H atoom. 

-) Op dat moment 5 zijn die afstanden en snelheden zodanig dat ieder proton zijn eigen 

‘schil’-elektron invangt. Daarbij kan uitsluitend het eenvoudigste waterstof atoom worden 

gevormd.  

-) De vorming van het H atoom vindt heelalbolschil wijd exact gelijktijdig plaats. 

-) De vorming van het H atoom resulteert in de centripetaal kracht. Die kracht houdt het 

‘schil’-elektron in een vaste baan rond het proton.  

-) Met dat waterstof atoom en snelheid in het heelal komen zowel gravitatie als gravitatie-

energie ten opzichte van centrum C terug in het heelal/ de heelalbolschil. Documenten E3, 

E3-1 en E3-2. Enkele fysische en chemische krachten worden eveneens actief.  

-) Met het H atoom worden de Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde 

natuur wetten weer actief en ingeschakeld! 

-) Deze gigantische hoeveelheid gravitatie-energie wordt volkomen kosteloos aan de 

heelalcyclus toegevoegd. Zie Figuur 79 III G8.  

-) Die kosteloos toegevoegde gravitatie-energie is de gezochte ‘donkere’ energie!  

-) Dat kosteloos genereren van energie is strijdig met de huidige Wetten thermodynamica zijn 

dus strijdig met de gangbare en geaccepteerde inzichten en visies binnen de Wetenschap!  

-) Zie document G16 website begin 2021. 

-) Gravitatie vanuit het H atoom zorgt ervoor dat de uitdijing van het heelal/ de heelalbolschil 

de komende 350 – 450 miljard jaar steeds verder wordt afgeremd en uiteindelijk tot stilstand 

komt. Dat afremmen gebeurt via een hyperbolische lijn.  
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-) Na die maximale uitdijing van de heelalbolschil over circa 350 – 450 miljard jaar zorgt die 

gravitatie ook weer voor het inkrimpen van de heelalbolschil richting centrum C. Dankzij de 

oneindig grote snelheid/ communicatie via gravitatie komt alle materie en energie van het 

heelal tegelijkertijd terug bij centrum C.  

-) Tijdens dat volkomen gecontroleerd inkrimpen van het heelal/ de heelalbolschil wordt deze 

kosteloos aan de heelalcyclus toegevoegde gravitatie-energie weer volledig benut. 

-) Verder genereert het ‘schil’-elektron van waterstof de chemisch covalente radicaalkracht. -

-) Het fenomeen temperatuur komt eveneens terug in het heelal en bedraagt dit korte moment  

0 kelvin. Figuur 34 Document G8.  

 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 7/ moment/ kantelpunt 5: 
7.1) Geen nieuwe formules. Wijzigen uitgangspunten heelalmodel naar aanleiding introductie 

van nieuwe actieve krachten zoals gravitatie, de centripetaal kracht en de chemisch covalente 

radicaalkracht.  

7.2) Door gravitatie en via het kosteloos toevoegen van een geweldige hoeveelheid gravitatie-

verandert de energiebalans van het model van het heelal/ de heelalbolschil ingrijpend. Er is nu 

een groot energie-overschot thans ‘donkere’ energie genoemd.  

7.3) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, c) 

centripetaal kracht, d) gravitatie(1) van het enkelvoudige ‘schil’- elektron, e) de chemisch 

covalente radicaalkracht(1) enkelvoudige ‘schil’-elektron en f) temperatuur. De veerspanning 

is inmiddels volkomen verdwenen. 

7.4) Iedere vorm van snelheid van het atoom in het heelal genereert zijn eigen vector op die 

gravitatie en op die chemische covalente radicaalkracht. Het aantal kracht-componenten is 

gelijk aan het aantal snelheden van het atoom in het heelal en binnen de heelalbolschil. 

7.5) Tijdsduur moment 5: << 10-3 seconde heelal kloktijd/ HKT. 

7.6) Atomen zijn weer aanwezig! Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde 

natuur wetten zijn van nu af aan weer ingeschakeld! Die Wetten gelden alleen voor systemen 

met atomen. 

 

 

 

-) Fase 8 heelalcyclus:  Moment 6/ Kantelpunt 6: Vorming waterstof 

molecuul H2: 
-) Twee waterstof radicalen H ieder met enkelvoudige ‘schil’-elektron reageren direct door tot 

een ongeladen waterstof molecuul. Bij de vorming van dat elektronenpaar komt 

bindingswarmte vrij.  

-) Door het vrijkomen van bindingswarmte transformeert het waterstof molecuul direct door 

tot het enkelvoudig waterstofplasma. Door warmte zwelt deze dunne, kilometers dikke, 

heelalbolschil daarna ter weerszijden op met tientallen km/s. 

-) Deze elektronenparen van H2 moleculen genereren een aparte vorm van gravitatie die 

gekoppeld zit aan het elektronenpaar (+G2k).  

-) Dat elektronenpaar genereert tevens de Van der Waals/ London kracht. De onderlinge 

afstoting van elektronenschillen van waterstof genereert de gaskracht.  

 

 

 

 

 



 
50 

 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 8 en moment 6/ kantelpunt 6: 
8.1) Geen nieuwe formules. Wijzigen uitgangspunten heelalmodel t.a.v. de aanwezige actieve 

krachten. 

8.2) Door vorming elektronenpaar worden de uitgangspunten van het model van het heelal/ de 

heelalbolschil uitgebreid met de Vander Waals/ London kracht en daarmee met de fase 

toestanden: gas/ plasma, vloeistof en vaste stof. 

8.3) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, c) 

centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’- elektron(1) en gravitatie van het 

elektronenpaar(2),  e) de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) 

en die van het elektronenpaar (2), f) temperatuur en g) de Vander Waals/London kracht(2).  

8.4) de veerspanning is verdwenen en is volledig overgegaan in de gaskracht/ elektrische 

afstoting. 

8.5) Tijdsduur moment 6:  < 10-3 seconde heelalkloktijd/ HKT. 

8.6) Atomen/ atoomstructuren zijn weer aanwezig! Wetten thermodynamica en alle andere 

atoom gerelateerde natuur wetten zijn weer actief en ingeschakeld evenals alle overige atoom 

gerelateerde natuurwetten! 

 

 

 

-) Fase 9 heelalcyclus:   Moment/ Kantelpunt 7: Waterstof gaat over in heet 

plasma: 
-) Door vrijkomende bindingswarmte gaan alle waterstof moleculen weer meteen over in een 

waterstof plasma. 

-) Door de overgang in een plasma verdwijnt het waterstof molecuul weer en daarmee het 

elektronenpaar. De chemisch covalente bindingen in waterstof wordt verbroken. De Vander 

Waals/ London kracht evenals de gravitatie van het elektronenpaar(2) verdwijnen weer.  

-) Vanwege de overgang naar plasma verdwijnt de constructie van het waterstof atoom ook 

weer voor een deel. De ‘schil’-elektronen in het waterstof plasma slingeren nu van atoomkern 

tot atoomkern en doorlopen daarbij steeds slechts een deel van een totale omwenteling 

rondom de atoomkern (het proton). Daarbij genereren ze navenant ook steeds een deel van de 

gravitatie en deel van de covalente radicaalkracht.  

-) De gasdruk bestaat uit onderlinge wederzijdse elektrische afstoting tussen de plasma 

waterstof atomen. (= min of meer analoog aan de veerspanning).  

-) Atomen/ atoomstructuren zijn weer aanwezig! Wetten thermodynamica en alle andere 

atoom gerelateerde natuur wetten staan weer ingeschakeld! 

 

 

Benodigde formules/ grootheden fase 9 en moment 7/ kantelpunt 7: 
9.1) Geen nieuwe formules. Wijzigen uitgangspunten heelalmodel t.a.v. aanwezige actieve 

krachten. Een aantal krachten verdwijnt tijdelijk en komen pas na afkoelen van het waterstof 

plasma weer terug. Dat afkoelen kan alleen plaatsvinden via het opzwellen van de 

heelalbolschil zelf. 

9.2) Bepalen verlies aan gravitatie/ gravitatie-energie als gevolg van de overgang van 

waterstof naar waterstof in een plasmatoestand.   

9.3) Actieve krachten gereduceerd tot: a) elementaire lading kracht, b) elementaire 

magnetische spinkracht, c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), 

e) de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en f) temperatuur.  
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9.4) Iedere vorm van snelheid in het heelal en binnen de HBS genereert zijn eigen 

vector/component op gravitatie, de chemische covalente radicaalkracht en op/ bij de Vander 

Waals/ London-kracht. 

9.5) Elektrische afstoting tussen plasmavormige H atomen zorgt voor de start van het  

weerszijden opzwellen van de heelalbolschil ter weerszijden in een puur vacuüm met enkele 

tientallen km/s. Daardoor gaar deze heelalbolschil weer afkoelen. 

9.6) Tijdsduur moment 7:  < 10-3 seconde heelalkloktijd. 

9.7) Wetten thermodynamica en alle andere atoom gerelateerde natuur wetten weer 

ingeschakeld! 

 

 

-) Fase 10 heelalcyclus: Periode 3: Afkoelen waterstof plasma tot atomair 

gas: 
-) Miljarden jaren na de start bestaat dat als bolschil uitdijenede heelal nog steeds uit alleen 

maar puur waterstof. Die plasmavormige H atomen stoten elkaar wederzijds af en zwelt de 

HBS ter weerszijden op met tientallen km/s in beide absoluut 100% vacuüm ruimten 

aanwezig ter weerszijden van deze heelalbolschil.  

-) Door dat opzwellen van de heelalbolschil koelt het waterstof plasma gedurende periode 3, 

die circa 100 miljoen tot 1 miljard jaar in beslag neemt, weer af tot gewone waterstof atomen 

en uiteindelijk tot waterstof moleculen.  

-) Door het opzwellen/ uitdijen van de heelalbolschil zelf koelt deze steeds verder af. Dat 

afkoelen kan niet via het uitzenden van fotonen. Dat afkoelen kan niet sneller omdat alle 

fotonen steeds voor 100% binnen deze heelalbolschil blijven opgesloten.  

-) Alleen via het opzwellen is deze afkoeling te realiseren. Gedurende die periode zwelt de 

heelalbolschil explosief op met enkele tientallen km/s. 

-) Deze periode 3 neemt daardoor veel tijd in beslag. Gedurende deze periode is de 

heelalbolschil gevuld met uitsluitend puur waterstof.  

-) Dat opzwellen genereert een eigen vorm van gravitatie die dit opzwellen van de HBS mede 

tegenwerkt en afremt. Figuren 32 en 34 Document G8 en de documenten E3, E3-1, E3-2 

en E4.  

-) Dat geldt ook voor het uitdijen van de heelalbolschil als geheel t.o.v. centrum C. Dit 

resulteert in twee verschillende snelheidscomponenten van gravitatie.  

-) Gravitatie(1) remt dus af: a) de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil als geheel als b) het 

opzwellen van de heelalbolschil zelf.  

-) Bij het afremmen van de uitdijingssnelheid vrijkomende kinetische energie kan niet worden 

omgezet in warmte! Naast gravitatie-energie wordt deze vrijkomende energie grotendeels 

getransformeerd in rotatiesnelheid/ hoeksnelheid van het waterstof aanwezig binnen de 

heelalbolschil/ HBS. Alle waterstof atomen/ moleculen beginnen om hun as te roteren en 

snelheid gerelateerde gravitatie componenten/ vectoren te genereren. 

-) Vanwege die gravitatie trekken die H atomen/ moleculen elkaar wederzijds aan. 

-) Dat wederzijds aantrekken start op atomair niveau en loopt verder door tot op het niveau 

van clusters van toekomstige sterrenstelsels. 

-) Dat afremmen van de uitdijingssnelheid resulteert binnen de heelalbolschil in 7 – 8 

verschillende niveaus van rotatiebewegingen/ hoeksnelheid binnen de heelalbolschil op een 

steeds grotere schaal en tot op het maximale niveau van de miljoenen identieke clusters.  

-) Dit afremmen van de uitdijingssnelheid door gravitatie resulteert in de vorming van:  

a) 4 tot 20 miljoen gelijke facet/ cluster gebieden ieder met de hoeveelheid waterstof genoeg 

voor 4 – 5 duizend of nog veel meer toekomstige sterrenstelsels (R1) en  

b) allen met dezelfde rotatie/ hoeksnelheden klok mee of klok tegen.  
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-) Binnen ieder cluster ontstaan 4 – 5 rotatiebewegingen rond het centrale rotatiecentrum RC1 

van dat facet/ cluster gebied.  

-) Binnen ieder toekomstig sterrenstelsel (R1) is nog geen sprake van aanvullende rotatie/ 

hoeksnelheden.    

  

Benodigde formules/ grootheden fase 10/ periode 3:  
10.1) Bepalen tijdelijke verlies hoeveelheid gravitatie bij de overgang van waterstof naar een 

plasma-toestand en effecten daarvan op de uitdijingssnelheid heelalbolschil.   

10.2) Formules hyperbolische afname uitdijingssnelheid HBS en de aan die snelheid 

gekoppelde gravitatie(1) en gravitatie-energie t.o.v. centrum C. Binnen de heelalbolschil is 

de lokale rotatie klok mee of klok tegen.  

10.3) Vorming miljoenen equivalente clusters met rotatie klok mee als klok tegen. De 

heelalbolschil wordt dan vermoedelijk onderverdeeld in circa 4 – 20 miljoen of meer clusters 

met een identieke opbouw en met een rotatie klok mee of klok tegen.     

10.4) Formule hyperbolische afname door gravitatie van het opzwellen van de heelalbolschil 

zelf en van de daaraan gekoppelde gravitatie van het enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en de 

hoeveelheid daaraan gekoppelde gravitatie-energie.  

10.5) Verloop afname uitdijingssnelheid heelalbolschil/ HBS als gevolg van gravitatie in die 

HBS. Daarnaast treedt nog een aparte gravitatie-component op gekoppeld aan het opzwellen 

van de HBS zelf. 

10.6) De in het H plasma aanwezige gedeeltelijke atoomvorm genereert nog steeds gravitatie 

en remt de uitdijing van de heelalbolschil af. Die energie wordt naast potentiële energie t.o.v. 

C voor de rest omgezet in hoeksnelheid. Toename straal HBS zelf gedurende fase 10/ periode 

3. 

10.7) Omzetten uitdijingssnelheid/energie in 6 – 8 vormen van rotatie/ hoeksnelheid met een 

steeds grotere straal tot op het niveau van een cluster met straal van vele tientallen lichtjaren. 

Die snelheden zijn aanwezig binnen de heelalbolschil. 

10.8) Binnen ieder cluster zijn uiteindelijk 6 – 8 vormen van snelheid  aanwezig die  

gekoppeld zijn aan 6 – 8 vormen van gravitatie en gravitatie-energie klok mee of klok tegen. 

10.9) Start omzetten van gravitatie-energie t.o.v. centrum C naar vormen van gravitatie-

energie binnen de heelalbolschil! 

10.10) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), e) de chemisch covalente 

radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en f) temperatuur. 

10.11) Iedere vorm van snelheid in het heelal en binnen ieder cluster van de heelalbolschil 

genereert zijn eigen vector op gravitatie, de chemisch covalente radicaalkracht en op de 

Vander Waals/ London-kracht/ -binding. 

10.12) Elektrische afstoting tussen plasmavormig H atomen zorgt voor opzwellen 

heelalbolschil zelf met tientallen km/s. Hoe groot is de resterende druk gedurende periode 3 

binnen de HBS en hoe verandert die druk? Effecten daarvan in relatie tot het opzwellen van 

de HBS. 

10.13) Tijdsduur periode 3:  100 miljoen – 1 miljard jaar. 

 

 

-) Fase 11 heelalcyclus:   Moment 8/ Kantelpunt 8: Vorming van waterstof 

moleculen: 
-) Aan het einde van periode 3 gaat alle plasmavormige waterstof weer over in gewoon 

waterstof direct gevolgd door de vorming van het waterstof molecuul. Met het waterstof 

molecuul en het elektronenpaar komen de Vander Waalskracht/ Londonkracht(2), 
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gravitatie(2) en de elektrische afstoting (= gaskracht) weer terug als actieve krachten binnen 

de heelalbolschil. Zie documenten F1c en F1d. 

-) Als gevolg van het afremmen van de uitdijingssnelheid neemt de hoeksnelheid van het 

waterstofgas binnen de heelalbolschil weer verder toe. 

-) De straal van de R0 rotatiegebieden rond biljoenen rotatiepunten R1 nemen toe tot circa 

10 – 50 miljoen km. Rond iedere R1 gaat gravitatie steeds meer waterstof gas ophopen. Ieder 

cluster omvat circa 4 – 5 duizend van dergelijke R1 gebieden.  

-) Op iedere R1 gaat zich op termijn een enorme bol vormen van 100% puur waterstof die  

nog later in fase 16 resulteert in één Big Bang en de vorming van één sterrenstelsel. 

 

Benodigde formules/ grootheden moment 8/ kantelpunt 8: 
11.1) Geen nieuwe formules. Wel aanpassing stelsel van actieve fysische, chemische krachten 

en energetische uitgangspunten vanwege de vorming van het elektronenpaar. 

11.2) Bepalen actuele uitdijingssnelheid en afstand HBS t.o.v. centrum C en dikte HBS..  

11.3) Bepalen actuele hoeveelheid gravitatie en de 6 – 8 verschillende vormen van 

(hoek)snelheid en 6 – 8 vormen van (hoek)gravitatie. Gravitatie is een snelheid gerelateerde 

kracht van het atoom. Bepalen hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 6 – 8 vormen van 

gravitatie-energie t.o.v. centrum C en binnen de HBS zelf. 

11.4) Actuele uitdijingssnelheid HBS ten opzichte van centrum C en het opzwellen HBS 

zelf. 

11.5) Bepalen op de 7 – 8 niveaus van rotatiegebieden/ hoeksnelheden binnen ieder van deze 

clusters klok mee of klok tegen. En daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie. 

Clusters zijn spiegelbeeldig identiek. 

11.6) Bepalen van de aan deze 7 – 8 niveaus van gravitatie van de daaraan gekoppelde 6 – 8 

vormen van gravitatie-energie aanwezig binnen ieder cluster.  

11.7) Aantal identieke clusters HBS vormt een onbekende. Equivalent aantal clusters van 

sterrenstelsels binnen HBS met rotatie klok mee en klok tegen.     

11.8) Dikte heelalbolschil. Alle materie heelal is aanwezig in de vorm van uitsluitend gewoon 

waterstof.  

11.9) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en elektronenpaar(2), e) 

de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), f) de Vander Waals/ 

London kracht(2) en g) temperatuur. De (bio)-chemische ladingkracht/ binding(2) ontbreekt 

nog.  

11.10) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen vector op: gravitatie, de chemische 

covalente radicaalkracht en op de Vander Waals/ London-kracht. 

11.11) Elektrische afstoting binnen het waterstof (= de gaskracht waterstof) zorgt  voor 

opzwellen heelalbolschil zelf met tientallen km/s. 

11.12) Tijdsduur moment 8:  < 10-3 sec. 

 

 

-) Fase 12 heelalcyclus: Periode 4: Temperatuur pure waterstof neemt af tot 

condensatiepunt:  
-) De heelalbolschil is alleen gevuld met puur waterstof gas dat in deze periode 4 afkoelt tot 

het condensatiepunt van waterstof. In de volgende stap condenseert waterstof tot een vloeistof 

waarbij het zijn gasdruk verliest.   

-) Gravitatie remt uitdijen heelalbolschil t.o.v. C steeds verder maar ook steeds langzamer af.  

-) De HBS met waterstof zwelt nog steeds op als gevolg van de onderlinge afstoting/ entropie 

tussen waterstof moleculen. Gravitatie zorgt er al wel voor dat het waterstof zich als gas gaat  
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ophopen rond de rotatiepunten. Dat gebeurt pas echt op grote schaal als waterstof is afgekoeld 

tot zijn condensatiepunt bij circa 20 kelvin. 

-) Toename in deze periode 4 van zowel het aantal rotatie niveaus als van alle 

rotatiesnelheden. 

-) Door opzwellen HBS daalt de temperatuur waterstof tot aan het condensatiepunt van 

waterstof dat bij circa 20 kelvin ligt. Die gasfase van waterstof neemt ongeveer twee miljard 

jaar in beslag. 

-) Bij condensatie vormt het waterstof flexibele Vander Waals/ London-bindingen en gaat 

over in een vloeistof. De ‘gaskracht’/ entropie  verdwijnt. Gravitatie zorgt vanaf nu voor 

ophopen en concentreren van waterstof in alle aanwezige rotatiepunten en met name in de 

rotatiepunten R1. Alle thans aanwezige honderden miljarden rotatiepunten R1 resulteren in de 

toekomstig in één sterrenstelsel.  

-) Ieder van de 4 – 20 miljoen gelijke cluster gebieden omvat naar schatting circa 3 - 5 

duizend of meer van dergelijke kiempunten van sterrenstelsels R1.   

-) In die periode remt gravitatie de uitdijingssnelheid van de HBS hyperbolisch verder af en 

zet deze energie om in hoeksnelheid van het waterstofgas en vooral bij de R1’s. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 12/ Fysische periode 4: 
12.1) Periode start met heet waterstof gas en eindigt met superkoud gas dat op het punt staat 

te gaan condenseren. 

12.2) Aanpassing formules omdat fysische, chemische en energetische uitgangspunten in de 

gewijzigd zijn doordat het elektronenpaar en daaraan gekoppelde krachten weer terug zijn in 

de heelalbolschil. Vaststellen tijdstip begin en einde periode 4. 

12.3) Bepalen uitdijingssnelheid begin en einde periode 4 en afstand HBS t.o.v. centrum C 

en dikte HBS..  

12.4) Bepalen hoeveelheid gravitatie en toename in de 6 – 8 vormen van gravitatie.  

12.5) Bepalen hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 6 – 8 en meer vormen van gravitatie-

energie t.o.v. centrum C en die binnen de HBS zelf.    

12.6) Actuele uitdijingssnelheid HBS ten opzichte van centrum C aan begin en einde van 

periode 4 en mate van opzwellen HBS zelf en opzwelsnelheid. 

12.7) Bepalen op de 5 – 7 niveaus van binnen ieder cluster van de rotatiesnelheden klok mee 

of klok tegen. En van de daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie. Clusters zijn 

spiegelbeeldig identiek. 

12.8) Dikte heelalbolschil.  

12.9) Alle materie heelal is aanwezig in de vorm van uitsluitend gewoon waterstof.  

12.10) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en elektronenpaar(2), e) 

de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), f) de Vander Waals/ 

London kracht(2) en g) temperatuur. 

12.11) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen vector op gravitatie(1)/(2), de chemische 

covalente radicaalkracht en op de Vander Waals/ London-kracht(2). 

12.12) Elektrische afstoting (gaskracht/ entropie) zorgt voor steeds langzamer opzwellen 

heelalbolschil met km/s. 

12.13) Tijdsduur periode 4:  100 miljoen – 1 miljard jaar. 
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-) Fase 13 heelalcyclus:   Moment 9/ kantelpunt 9: Start condensatie 

waterstof: 
-) Door opzwellen van de nog steeds uitdijende heelalbolschil koelt het aanwezige waterstof  

heelalwijd af tot het condensatie punt van waterstof.  

-) Deze condensatie van waterstof start overal op hetzelfde moment binnen de heelalbolschil 

en met name in alle miljarden rotatie-punten R1. Gravitatie heeft daar het roterende waterstof 

gas bijeen gebracht en de gravitatie/ concentratie van het waterstof steeds verder verhoogd. 

Op die miljarden R1’s is de gasdruk het hoogst.  

-) Condensatie van waterstof start hier als eerste en resulteert in flexibele Vander Waals/ 

London bindingen en in een overgang gas → vloeistof. Dat gaat gepaard met verlies aan 

gasdruk/ entropie.  

-) Bij deze condensatie komt warmte (fotonen) vrij. Die warmte/fotonen moeten eerst worden 

verwerkt via het opzwellen van de heelalbolschil. Dat condensatie proces verloopt dus erg 

langzaam maar vordert wel gestaag. 

-) Moment 9 markeert de start condensatie van waterstof vormt het startpunt met de vorming 

van grote steeds sneller, verder identieke, roterende bollen met vloeibare waterstof R1. Uit 

ieder van deze supergrote waterstofbollen R1 gaat zich op termijn in fase 16 één sterrenstelsel 

ontwikkelen.  

 

Benodigde formules/ grootheden moment 9/ kantelpunt 9: 
13.1) Geen nieuwe formules. Wel aanpassing fysische, chemische en energetische 

uitgangspunten. De heelalbolschil is super koud is (circa 20 kelvin) en nu naast gasvormig 

waterstof ook vloeibaar waterstof gaat bevatten. 

13.2) Bepalen uitdijingssnelheid en afstand HBS t.o.v. centrum C en dikte HBS..  

100) Bepalen hoeveelheid gravitatie en 5 - 7 vormen van gravitatie. (Gravitatie is een snelheid 

gerelateerde kracht van het atoom evenals de aan gravitatie gekoppelde gravitatie-energie).  

13.3) Bepalen hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 5 - 7 vormen van gravitatie-energie 

t.o.v. centrum C en binnen de HBS zelf.    

13.4) Actuele uitdijingssnelheid HBS ten opzichte van centrum C en het opzwellen HBS 

zelf. 

13.5) Bepalen op de 6 – 7 niveaus van rotatiegebieden/ hoeksnelheden binnen ieder van deze 

clusters klok mee of klok tegen. En daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie.  

13.6) Bepalen op de 6 – 7 niveaus van gravitatie-energie binnen ieder cluster, 

13.7) Bepalen aantal rotatiepunten R1/ aantal pre-sterrenstelsels R1 per cluster.  

13.8) Aantal identieke clusters aanwezig binnen de HBS vormt een onbekende. Equivalent 

aantal clusters van sterrenstelsels binnen HBS met rotatie klok mee en klok tegen.     

13.9) Dikte heelalbolschil.  

13.10) Alle materie heelal is nog steeds aanwezig in de vorm van uitsluitend gewoon 

waterstof/ H2 .  

13.11) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en elektronenpaar(2), e) 

de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), f) de Vander Waals/ 

London kracht(2) en g) temperatuur. 

13.12) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen vector op gravitatie(1)/(2), de chemisch 

covalente radicaalkracht(1) en op de Vander Waals/ London-kracht(2). 

13.13) Met de condensatie wordt de elektrische afstoting (gaskracht/ entropie) steeds verder 

afgezwakt. Het opzwellen heelalbolschil gaat afnemen van tientallen km/s → nul. 

13.14) Dit volledig afkoelen en condenseren van waterstof vormt eigenlijk een nieuwe 

periode. De auteur heeft deze nu onderdeel gemaakt van fase 14/ periode 5. 
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13.15) Tijdsduur moment 8: < 10-3 sec. (Volledige condensatie waterstof zelf neemt 

tientallen miljoenen jaren in beslag)  

 

 

-) Fase 14 heelalcyclus:  Periode 5: Periode met volledige condensatie van 

waterstof/ H2; gravitatie > gasdruk waterstof: 
-) Binnen enkele miljarden jaren koelt alle in die heelalbolschil aanwezige waterstof zover af 

dat het waterstof weer volledig condenseert tot vloeibaar waterstof. Gravitatie wordt dan 

groter dan de gasdruk in dat waterstof.  

-) De bij dat afkoelen vrijkomende energie  kan alleen worden omgezet in opzwellen van de 

heelalbolschil/ HBS en in een toename van de hoeksnelheid binnen het gehele rotatiegebied 

van R0’s en die van de vele biljoenen R1’s. 

-) In de tussentijd hoopt gravitatie dat afkoelde waterstof steeds verder op in alle rotatiepunten 

R1 waardoor de hoeksnelheid en de gravitatie in die rotatiepunten R1 toeneemt evenals de 

hoeksnelheid van het naar die rotatiepunten onderweg zijnde waterstof.  

-) Vanwege gravitatie trekken die rondom R1 roterende kleinere bollen met puur waterstof 

elkaar wederzijds aan. Ophopen van waterstof in de biljoenen rotatiepunten R1 die in de nog 

steeds uitdijende en opzwellende heelalbolschil aanwezig zijn. Door gravitatie in de 

heelalbolschil wordt die uitdijing steeds verder afgeremd.  

-) In alle rotatiepunten R1 ontwikkelt zich een enorme, identieke, waterstofbollen R1 met 

waterstof bol met eerst vloeibaar en later plasma vormig waterstof. Rondom alle R1’s vormen 

zich in het vlak van de heelalbolschil miljoenen kleinere nevenbollen met vloeibaar waterstof. 

Die worden via gravitatie en via een spiraalbeweging heel langzaam maar zeker aangetrokken 

door die R1’s. Door botsingen met die R1’s groeien deze steeds verder uit tot grote, identieke, 

waterstofbollen aanwezig in de heelalbolschil/ HBS. Deze R1’s worden steeds groter en 

roteren steeds sneller om hun as. Daardoor gaan ze ook steeds meer rotatie/ hoek gravitatie 

genereren.  

-) Via die botsingen worden deze inmiddels gigantische bollen steeds heter en geraakt alleen 

het waterstof in die bollen R1 weer in de toestand van een gas en uiteindelijk plasma.  

-) Gravitatie houdt dat gas/ plasmavormige waterstof bijeen. Het overige waterstof blijft 

vloeibaar en koud. 

-) Verderop in periode 5 resulteren alle R1’s heelalwijd uit in één super hete bol waterstof 

met puur waterstof die in fase 16 gelijktijdig uitmonden in een super hete Big Bang en start 

van één sterrenstelsel. Deze periode 5 neemt circa 12 – 14 miljard jaar in beslag.  

-) Rondom de meeste grote R1’s waterstof bollen vormen zich 2 – 4 kleinere en iets koelere 

waterstof bollen/ Roemers.  Die Roemers roteren in het lokale vlak van de heelalbolschil 

rondom die R1’s heen. Bij de Big Bangs in fase 16 resulteren deze in de spiraal (S) 

sterrenstelsels. 42 S – 54 S G8. 

-) Een veel geringer aantal R1’s ontwikkelt zich zonder die neven bollen/ Roemers. Deze  

waterstof bollen R1 worden bij de Big Bangs in fase 16 omgevormd tot ellipsvormige 

sterrenstelsels. In feite zijn het platte en ronde stelsels waar we onder een hoek tegenaan 

kijken. Die ronde stelsels nemen we waar als elliptische sterrenstelsels. Figuren 42 E – 52 E 

G8. 

 

-) Heelalbolschil is nu verder opgedeeld in 4 – 20 miljoen identieke clusters ieder gevuld met 

4 - 5 duizend of meer centrale waterstofbollen R1 en 5 - 7 niveaus van rotatiegebieden. 

Samengaan van waterstof bollen resulteert in de vorming van 4 - 5 duizend of meer R1’s/ 

pre-sterrenstelsels per cluster.  
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-) Alle R1’s/ pre-sterrenstelsels van het type spiraal (S) of type elliptisch (E) zijn min of 

meer identiek. Binnen die clusters hebben alle R1’s een rotatie klok mee of rotatie van klok 

tegen.  

-) Ten gevolge van gravitatie wordt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil steeds verder 

afgeremd. De daarbij vrijkomende energie wordt bij alle R1’s omgezet in rotatie/ 

hoeksnelheid en in 6 – 7 niveaus van rotatie. Om die reden roteren alle huidige sterrenstelsels 

zo snel om hun as. Figuren 37 – 42 Document G8. 

-) Vorming vele biljoenen gelijkvormige waterstof bollen R1 van het type S of E die ieder 6 

– 7 niveaus met verschillende hoeksnelheden hebben en daarmee 7 – 8 gravitatie 

componenten per ‘schil’-elektron. 

-) Binnen ieder cluster zijn boven het niveau van de R1’s nog 4 – 5 rotatie-niveaus aanwezig 

met verschillende hoeksnelheden.   

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 14/ Fysische periode 5: 
14.1) Aanpassing formules omdat fysische, chemische en energetische uitgangspunten in de 

gewijzigd zijn doordat waterstofgas tijdelijk volledig wordt omgezet in vloeibaar waterstof. 

14.2) Vaststellen tijdstip begin en einde fase 14/ periode 5. 

14.3) Periode 5 start met waterstof nabij condensatiepunt gas en eindigt met de volledige 

condensatie van waterstof. Daarmee valt de gasdruk van het waterstof gas steeds verder af en 

uiteindelijk zelfs vrijwel volledig weg. Dat volledig condenseren van waterstof kan miljarden 

jaren in beslagnemen omdat in periode 5 fotonen nog niet kunnen worden terug gevormd tot 

protonen, elektronen en nieuw waterstof. 

14.4) Bepalen uitdijingssnelheid begin en einde periode 5 en de afstand van de heelalbolschil/ 

HBS t.o.v. centrum C en de dikte van deze HBS.  

14.5) Bepalen hoeveelheid gravitatie en toename in de 6 – 8 vormen van gravitatie. Bepalen 

hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 6 – 8 en meer vormen van gravitatie-energie t.o.v. 

centrum C en binnen de HBS zelf.    

14.6) Afname uitdijingssnelheid HBS in periode 5 ten opzichte van centrum C aan begin en 

einde periode 5 en afremmen mate van opzwellen van de heelalbolschil/ HBS zelf en de 

afname van de opzwel snelheid van de heelalbolschil zelf. In deze periode is mogelijk reeds 

zelfs sprake van het inkrimpen van de heelalbolschil ter plaatse van de R1’s. 

14.7) Bepalen van de 6 – 8 niveaus van hoeksnelheden binnen iedere cluster klok mee of klok 

tegen. En van de daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie.  

14.8) Deze clusters bestaan uit R1’s (S) en R1’s (E) en zijn spiegelbeeldig min of meer 

identiek. 

14.9) Bepalen op de 6 – 8 niveaus van gravitatie-energie binnen ieder cluster.  

14.10) Bepalen afname dikte heelalbolschil als gevolg condensatie waterstof.  

14.11) Alle materie in het heelal is aanwezig in de vorm van uitsluitend gewoon waterstof.  

14.12) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en elektronenpaar(2), e) 

de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), f) de Vander Waals/ 

London kracht(2) en flexibele Van der Waalsbinding en g) temperatuur. 

14.12) Iedere vorm van (hoek)snelheid genereert zijn eigen vector op gravitatie(1)/(2), de 

chemische covalente radicaalkracht en op de Vander Waals/ London-kracht(2) en Vander 

Waalsbinding. 

14.13) Vanwege het condenseren neemt de elektrische afstoting (gaskracht) tussen de 

gasvormige waterstofmoleculen steeds verder af. Dat zorgt voor steeds langzamer opzwellen 

heelalbolschil tot nog maar met m/s. 

14.14) Tijdsduur periode 5 en volledig condenseren waterstof:  100 miljoen – 1 miljard 

jaar. 
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-) Fase 15 heelalcyclus:   Periode 6: Vorming gigantische identieke bollen 

van puur waterstof die tegelijkertijd eindigen met een super hete Big Bangs 

in fase 16:   
-) In de heelalbolschil is al het waterstof vloeibaar geworden. Entropie en gasdruk zijn  

weggevallen. Gravitatie zorgt voor een steeds verder ophoping van waterstof in zowel kleine,  

grote/ heel grote bollen R1 met vloeibaar waterstof.  

-) Gravitatie in het vloeibaar waterstof en in de bollen R1 resulteert nu in de vorming van 

miljarden – biljoenen grote bollen R1 bestaand uit puur waterstof. Door deze botsingen 

worden die bollen steeds groter en dat gaat samen op met steeds meer druk toename van 

temperatuur. Door die botsingen worden die bollen R1 ook steeds heter en uiteindelijk 

extreem heet met een temperatuur oplopend tot tientallen miljoenen graden kelvin. 

-) Daarnaast zorgt gravitatie voor de vorming van kleinere bollen waterstof binnen deze super 

koude heelalbolschil. Die kleinere vloeibaar waterstof bollen ontstaan en groeien steeds 

verder in omvang terwijl ze ook weer verdwijnen in die R1’s.  

-) Alle materie is nog steeds aanwezig als 100% puur waterstof. Deels in; 

-a:  identieke grote bollen steeds heter wordende R1 waterstof met 2 – 4 Roemers die 

resulteren in spiraal sterrenstelsels en in  

-b:  identieke grote bollen steeds heter wordende R1 waterstof zonder Roemers die 

resulteren in élliptische sterrenstelsels.  

-) Iedere R1 mondt aan het eind van deze periode 6 in fase 16 uit in de vorming van één heel 

sterrenstelsel. Een spiraalstelsel of een elliptisch stelsel zonder spiraalarmen. 

-) De heelalbolschil heeft dan een straal bereikt van ergens rond 10 miljard lichtjaar. Die HBS 

is dan onderverdeeld in 4 – 20 miljoen identieke clustergebieden. 

  

-) In ieder van die 4 – 20 miljoen clusters ontwikkelen zich 3 - 5 duizend of meer gigantische 

identieke waterstof bollen R1 Spiraal en R1 Elliptisch met naast de uitdijingssnelheid nog 

eens 5 -  6  hoeksnelheden hebben binnen het cluster. Figuur 41 Document G8.  

-) Van die 4 – 20 miljoen identieke clusters is slechts 1/3 waarneembaar vanaf de Aarde. 

Circa 2/3e van de heelalbolschil bevindt zich achter de waarnemingshorizon van 13,8 miljard 

lichtjaar en is dus niet waarneembaar vanaf de Aarde. 

-) Die vrij dunne heelalbolschil/ HBS is gevuld met extreme lage concentraties waterstof (met 

slechts een paar moleculen waterstof/ cm3) samen ongeveer 4 – 20 miljard waterstofbollen R1 

omvattend. Alle EM straling en kosmische deeltjesstraling kan zich uitsluitend 

verplaatsen via het waterstof en helium aanwezig binnen die heelalbolschil.  

-) Waarschijnlijk is sprake van veel meer sterrenstelsels binnen de heelalbolschil. Dat 

aantal kan pas bepaald worden na het mathematisch modelleren van de heelalcyclus en het 

modelmatig kwantificeren van de hoeveelheid massa, materie, energie, tijd en ruimte waarop 

dit heelal berust.  

 

-) De vrijwel lege en super koude ruimten in de HBS rondom deze R1’s hebben een straal van 

circa 1 - 3 miljoen lichtjaar.  

-) Alle bollen R1 ondergaan 4 – 6 hoeksnelheden en genereren daarmee 4 – 5 vormen van 

gravitatie componenten en 4 – 6 componenten van gravitatie-energie. Figuur 41 Document 

G8. 

-) Tijdens de groei van deze bollen R1 (spiraalstelsels met Roemers en elliptische stelsels 

zonder Roemers) worden ze steeds heter en bereiken enkele tientallen miljoenen kelvin.  
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-) Gravitatie remt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil af waardoor deze R1’s met de 

tijd steeds sneller gaan roteren om hun as. Die rotatie-assen staan  min of meer loodrecht 

gericht ten opzichte het lokale vlak van de heelalbolschil.  

-) Binnen het rotatievlak van die centrale hoofdbol R1 ontwikkelen zich veelal nog tenminste 

twee doch meestal 4 kleinere en minder hete nevenbollen/ Roemers van puur waterstof. Die 

Roemers roteren in een plat vlak rondom de centrale bol R1 die veel groter en heter is en 

meer gravitatie genereert. Zie figuren 44 – 47 Document G8.  

-) Alle bollen R1 spiraal en alle bollen R1 elliptisch zijn even groot en even heet. 

-) In fase 16 start tegelijkertijd kernfusie in alle biljoenen R1’s. In de kleinere en minder hete 

nevenbollen/ Roemers treedt geen kernfusie op.  

-) Alle R1’s monden tegelijkertijd uit in één spiraal sterrenstelsel of elliptisch sterrenstelsel. 

  

-) Fasen 7 – 15 en de perioden 1 – 6 nemen minimaal circa 20 – 25 miljard jaar in beslag.  

-) Deze perioden 1 – 6 zijn niet meer waarneembaar te krijgen. Alle fotonen uit die perioden 

zijn inmiddels terug gevormd tot protonen, elektronen en nieuw waterstof, Alle informatie  uit 

de perioden 1 – 6 is volledig omgezet in materie en is daarmee verdwenen en verloren gegaan. 

Document F1c.  

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 15/ Fysische periode 6: 
15.1) Vaststellen tijdstip begin en einde fase 15/ periode 6. Periode 6 start volledig vloeibaar 

waterstof bij condensatiepunt en eindigt met de super hete Big Bangs en start van de 

sterrenstelsels. Periode 6 kan 15 – 20 miljard jaar in beslag nemen. 

15.2) Aanpassing formules omdat fysische, chemische en energetische uitgangspunten in de 

gewijzigd zijn. Alle waterstofgas is omgezet in vloeibaar waterstof en voor een belangrijk 

deel geconcentreerd in die R1’s.  

15,3) In de waterstofbollen R1 wordt vloeibaar waterstof weer gas en uiteindelijk miljoenen 

graden heet plasma. Gravitatie houdt de gasdruk aanwezig in deze waterstof bollen in 

bedwang.  De omgeving van die R1’s is superkoud bij circa 20 kelvin. 

15.4) Bepalen afname uitdijingssnelheid begin en einde periode 6 en de afstand HBS t.o.v. 

centrum C en dikte van deze HBS. Bepalen omzetting uitdijingssnelheid/ -energie in 

hoeksnelheid/ -energie van de R1’s. 

15.5) Bepalen hoeveelheid gravitatie en toename in de 6 – 8 vormen van gravitatie. Bepalen 

hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 6 – 8 en meer vormen van gravitatie-energie t.o.v. 

centrum C en binnen de HBS zelf ten opzichte van de binnen ieder cluster aanwezige 

rotatiecentra. (Is in deze periode sprake van een behoud van gravitatie-energie?)    

15.6) Afname uitdijingssnelheid HBS in periode 6 ten opzichte van centrum C aan begin en 

einde periode 6 en mogelijk zelfs inkrimpen van de HBS zelf en inkrimpsnelheid.  

15.7) Bepalen op de 7 – 9 niveaus van binnen ieder cluster van de rotatiesnelheden klok mee 

of klok tegen. En van de daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie. Clusters zijn 

spiegelbeeldig identiek. 

15.8) Bepalen op de 7 – 9 niveaus van gravitatie-energie binnen ieder cluster en gravitatie-

energie t.o.v. centrum C.  

15.9) Vaststellen dikte heelalbolschil.  

15.10) Bepalen omvang van de 2 – 4 Roemers in relatie tot de omvang van hun centraal 

gesitueerde R1. Deze Roemers roteren zelf ook langzaam om hun as die loodrecht staat op 

het vlak van de lokale HBS.  

15.11) Alle materie heelal is nog steeds aanwezig in de vorm van uitsluitend gewoon 

waterstof. 
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15.12) Actieve krachten: a) elementaire lading kracht, b) elementaire magnetische spinkracht, 

c) centripetaal kracht, d) gravitatie enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en elektronenpaar(2), e) 

de chemisch covalente radicaalkracht enkelvoudige ‘schil’-elektron(1), f) de Vander Waals/ 

London kracht(2) en flexibele Van der Waalsbinding en g) temperatuur. 

15.13) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen vector op gravitatie(1)/(2), de chemische 

covalente radicaalkracht en op de Vander Waals/ London-kracht(2) en Vander Waalsbinding. 

15.14) Vanwege het condenseren neemt de elektrische afstoting (gaskracht) tussen de 

gasvormige waterstofmoleculen steeds verder af. Gravitatie zorgt mogelijk voor het zelfs 

inkrimpen van de heelalbolschil/ HBS.  

15.15) De temperatuur en de spanning binnenin die biljoenen R1’s neemt steeds verder toe. 

Die spanning wordt onderdrukt door de eveneens steeds toenemende gravitatie.  

15.16) Alle R1’s monden in fase 16 tegelijkertijd uit in een spontane kernfusie explosie van 

waterstof en aanwezigheid van alleen protonen en elektronen.  

 

 

-) Fase 16 heelalcyclus:   Moment 10 met gelijktijdig plaatsvinden van 

biljoenen Big Bangs & gelijktijdige start van alle sterrenstelsels:  
-) In alle 4 – 20 biljoen identieke waterstof plasma bollen loopt de druk en temperatuur 

uiteindelijk zodanig hoog op dat spontaan kernfusie start. Dat resulteert voor alle waterstof 

bollen R1 in één super hete Big Bang. Dat kernfusieproces loopt meteen volledig uit de hand. 

Iedere super hete Big Bangs markeert de start van één sterrenstelsel met of zonder 

spiraalarmen.  

-) Mogelijk vinden de explosies van de bolvormige / elliptische E sterrenstelsels eerder plaats 

dan die van de S stelsels met spiraalarmen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een gelijktijdige 

start.  

-) In die identieke 4 – 20 biljoen (1012) identieke waterstofbollen R1 start kernfusie 

tegelijkertijd binnen enkele minuten. Allemaal met hun eigen identieke Big Bang. Bij die Big 

Bangs worden zowel het centrale zwarte gat gevormd als start de vorming van de 2 – 4 

spiraalarmen bij spiraal stelsels en zonder spiraalarmen bij de E stelsels..  

-) Zie figuren 42S – 54S G8 voor stelsels met spiraalarmen (S) en de figuren 42E - 52E 

voor elliptische sterrenstelsels (E). 

-) Deze Big Bangs vinden tegelijkertijd plaats: 

a) minimaal zo’n 20 tot 25 miljard jaar na de start van dit heelal met een super koude Little 

Bang en  

b) minimaal circa 20 - 25 miljard jaar geleden (13,8 + 7).  

-) Het huidige heelal is dan minimaal 40 – 45 miljard jaar oud en vermoedelijk reeds circa 50 

– 65 miljard jaar oud. Die ouderdom blijkt op termijn bij het mathematisch modelleren van de 

heelalcyclus 

-) Deze 4 tot 20 biljoen Big Bangs van de sterrenstelsels zijn niet meer waarneembaar te 

krijgen. Alle daarbij vrijgekomen energie in de vorm van fotonen en kosmische straling zijn 

namelijk binnen een periode van 13,8 miljard jaar terug gevormd tot protonen, elektronen en 

tot nieuw waterstof. Alle op fotonen gebaseerde informatie rond de start van de S en E 

sterrenstelsels is verdwenen en getransformeerd in protonen, elektronen en waterstof. 

-) Alle elektromagnetische (EM) straling en alle kosmische straling en alle daarop gebaseerde 

informatie verdwijnt dus volledig binnen een periode van 13,8 miljard jaar! 

-) In de toekomst kunnen deze Big Bangs gelukkig wel gedetecteerd worden via schokgolven 

van gravitatie-energie die via LIGO/VIRGO technieken worden waargenomen en gemeten.  

-) Daarvoor moeten deze LIGO technieken eerst nog met een factor circa honderd tot duizend 

maal worden verbeterd. Dat is een kwestie van tijd. 
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-) Via LIGO/VIRGO technieken kunnen botsingen tot maximaal circa 30 – 40 miljard jaar 

geleden ‘zichtbaar’ worden gemaakt. Tot in het tijdperk voorafgaand aan deze Big Bangs van 

de sterrenstelsels. Figuren 48 – 50 Document G8. 

 

 

-) Fase 16a heelalcyclus:  Moment 10a/ kantelpunt 10a: Start kernfusie 

centrale bollen van spiraalstelsels (S) en elliptische stelsels (E): 
-) Vanuit het aanwezig waterstof (opgebouwd met uitsluitend protonen en elektronen) kunnen 

bij kernfusie uitsluitend hogere elementen van het periodiek systeem worden gevormd.   

-) Bij kernfusie vindt dat vormen van alle atomen van het periodiek systeem stapsgewijs 

plaats via:  

a) het toevoegen van één proton aan de atoomkern of plaatsing van:  

b) één elektron hetzij aan de atoomkern hetzij plaatsing als ‘schil’-elektron.  

Dat stapsgewijze bij kernfusie proces is nader uitgewerkt in document F1d & figuren. 

-) In dat document blijkt dat heelalwijd om energetische redenen vanuit waterstof/ protonen 

en elektronen uitsluitend de elementen van het periodiek systeem worden gevormd.  

In principe alle atomen met al hun, al dan niet stabiele, isotopen tot mogelijk ver boven nr. 92. 

Op aarde zijn een groot aantal van die atomen tot nr. 120 reeds kunst matig gemaakt in 

deeltjesversnellers.  

-) Die spontane kernfusie van waterstof vindt alleen plaats in de centrale bol R1; niet in de 

Roemers van de spiraalstelsels.  

 

-) Het centrale deel van R1 Spiraal en R1 Elliptisch  wordt via kernfusie vanuit waterstof 

stap voor stap (document F1d) omgevormd tot elementen ≥ Be en zelfs tot nr. 120 en hoger. 

Naar buiten toe worden is sprake van schillen met steeds lagere atoomnummers. Het meeste 

waterstof aanwezig in de buitenrand van deze R1’s met Roemers S en zonder Roemers E 

fuseert niet. In totaal fuseert circa 15% bij de spiraalstelsels. Bij de elliptische stelsels ligt dat 

hoger tegen de 30 – 40 %.  

-) Door de vorming van hogere elementen met elektronenparen neemt het aantal fysische, 

chemische en mechanische krachten toe tot maximaal 12 stuks. Document F1d.  

-) Gedurende die Big Bangs fuseren ‘schil’-elektronen van waterstof met hun atoomkern die 

daardoor uitsluitend uit protonen en elektronen bestaat.  

-) Door die kernfusie neemt een hoeveelheid gravitatie en daaraan gekoppelde gravitatie-

energie van die centrale bollen R1 S af met circa 15% en die van R1 E met circa 30 – 40%.  

 

-) Door dit verlies aan gravitatie van R1’s wordt het gravitatie evenwicht verbroken tussen de 

centrale bol R1 en de 2 – 4 daaromheen roterende Roemers. Die 2 – 4 Roemers worden 

weggeslingerd in het vlak van de heelalbolschil. Iedere Roemer resulteert in de vorming van 

één spiraalarm van het sterrenstelsel. Figuren 51 – 53 Document G8. 

-) Bij de elliptische stelsels ontbreken die Roemers. Hier geen ontwikkeling van 

spiraalarmen. Deze stelsels blijven vanwege hun rotatie een soort gebakken ei. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 16a en Moment/ Kantelpunt 10a: 
16.1) Bepalen druk en temperatuur waarop deze spontane kernfusie van puur waterstof in de 

kern van de R1’s S en die van R1’s E start. Dat geldt voor zowel de spiraalstelsels (S) als de 

elliptische (E) stelsels. Die mogelijk ook miljoenen jaren eerder van start gaan. 

16.2) Opdelen van R1’s S  en R1’s E in bolschilvormige zones voor ieder element/ isotoop 

van het periodiek systeem één, 
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16.3) Bepalen welk deel van de centrale bol R1 S en R1 E het waterstof gaat fuseren en in 

welk deel geen kernfusie optreedt en dus als waterstof blijft.  

16.4) Per zone en dus per element/ isotoop aangeven hoeveel energie vrijkomt bij vorming 

van de elementen/ isotopen ≤ Fe 

16.5) Per zone/ element/ isotoop aangeven hoeveel energie daarnaast weer nodig is voor de 

vorming van elementen/ isotopen ≥ Fe en tot welke hoogte > nr. 120. 

16.6) Bepalen welk deel van de voor de Big Bang aanwezige ‘schil’-elektronen gefuseerd is 

met de atoomkernen. Deze ‘schil’-elektronen hebben immers ook hun vermogen verloren om 

gravitatie op te wekken en daarmee navenant de bijbehorende hoeveelheid gravitatie-energie. 

16.7) Bepalen verloop van de druk binnen R1’s S en R1’s E die bepalend is welk deel van het 

gefuseerde buitengebied in die R1’s zal worden weggeblazen en welk deel van R1 onder 

invloed van gravitatie in elkaar zakt tot het centrale zwarte gat van het spiraal of elliptische 

sterrenstelsel. 

16.8) Bepalen rotatie/ hoeksnelheid van deze R1’s S en R1’s E.    

16.9) Bepalen 5 - 8 bewegingen van atomen in het heelal en daardoor gegenereerde gravitatie-

componenten. 

16.10) Tijdsduur < 10-3 sec. 

 

 

-) Fase 16b heelalcyclus:  Moment/ Kantelpunt 10b: Transformatie gewone 

atomen ≥ Be tot zwart gat atomen/ zwart gat: 
-) De in de kern van alle R1’s gevormde gewone atomen transformeren meteen door tot zwart 

gat atomen (document F1e) die samen het snel roterend het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel gaan vormen. Dat centrale zwart gat van het sterrenstelsel is vooral opgebouwd 

uit volledig instabiele zwart gat atomen > 92 tot element nr.120 en hoger.  

-) Onder extreem hoge druk en vorming van Vander Waals/ London bindingen binnen de 

elektronenschillen stort het overgrote deel van de zojuist in fase 16a gevormde elementen 

periodiek systeem ≥ Be tot > nr. 120 ineen tot vlak nabij en vrijwel direct rondom de 

atoomkern. De zojuist gevormde gewone atomen verschrompelen vrijwel volledig en gaan 

over in de toestand van massieve zwart gat atomen. F1e & figuren..  

-) Die transformatie van gewone tot zwart gat atomen kan pas plaatsvinden onder extreem 

hoge druk en pas bij gewone atomen vanaf beryllium/ Be.  

-) Door dat ineen klappen van de elektronenschillen/ wolken van gewone atomen tot zwart gat 

atomen ontstaat tijdens die Big Bang een soort van vacuüm/ onderdruk binnenin die 

kernfusie-explosie.   

-) De atomen van de elementen H, He en Li kunnen binnen hun schil-elektronen geen Vander 

Waals/ London bindingen vormen. De elektronenschillen van H, He en Li kunnen dus ook 

niet instorten tot vlak nabij de atoomkern.  

-) De atomen van de elementen H, He en Li zijn dus ook niet acceptabel voor opname in een 

zwart gat. (Deze atomen blijven tegen de buitenzijde van het zwart gat plakken totdat deze 

gefuseerd zijn tot Be en hoger en daardoor wel acceptabel worden) 

-) Bij zwart gat atomen hebben de atoomkernen hebben de atoom vrijwel geen ruimte meer 

om te trillen. Zwart gat atomen en alle typen van zwarte gaten zijn dus standaard super koud 

bij een temperatuur van circa 2,7 kelvin. (Het rondom het zwarte gat aanwezige H, He en Li 

kan daarentegen erg heet zijn)   

-) Tijdsduur vorming zwart gat atomen < 10-3 sec. De vorming van het centrale zwarte gat 

neemt minuten tot enkele uren in beslag. 

-) Vanwege de vrijkomende energie roteren de losse ‘schil’-elektronen van zwart gat atomen 

met tegen de lichtsnelheid rond hun atoomkern. Deze ‘schil’-elektronen kunnen geen 
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elektronenparen vormen en evenmin fotonen absorberen noch fotonen uitzenden. Deze 

‘schil’-elektronen kunnen niet meer van baan verspringen.  

-) De ‘schil’-elektronen van zwart gat atomen kunnen alleen nog gravitatie genereren. Alleen 

de snelheidscomponenten die bij de bewegingen van het sterrenstelsel horen binnen de 3 – 5 

duizend sterrenstelsels die samen het cluster vormen. Alle 4 – 20 miljoen clusters zijn 

identiek.  

-) Tijdens die Big Bangs onttrekt het grootste deel van het waterstof in R1’s Spiraal (circa 

85%) zich evenwel volledig aan kernfusie. Bij de R1’s Elliptisch bedraagt dat circa 65 %. 

-) Dit waterstof en het buitenste deel van het fusiegebied met daarin alle atomen / isotopen tot 

92 en hoger worden explosief weggeblazen.  

-) We zijn dus opgebouwd uit Big Bang stof en niet uit sterrenstof! Figuren 49 - 50 

Document G8. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 16b/ Moment/ kantelpunt 10b: 

Overgang gewone atomen naar zwart gat atomen:  
16.11) Bepalen welk deel fusiegebied van R1 S en die van R1 E instort tot het centrale zwarte 

gat en welk deel van het fusiegebied alzijdig wordt weggeblazen samen met het niet 

gefuseerde waterstof. Vanwege de rotatie wordt dat materiaal voornamelijk weggeslingerd in 

het lokale vlak van de heelalbolschil. 

16.12) Bepalen snelheid instorten van zwart gat atomen tot één centraal zwart gat S / E. 

16.13) Bepalen hoeksnelheid van dat centrale zwarte gat S en E.  

16.14) Bepalen door hoeksnelheid gegenereerde gravitatie. 

16.15) Bepalen explosie en uitdijingssnelheid van niet gefuseerd waterstof en het buitenste 

deel van het fusiegebied van R1 S en R1 E. 

16,16) Bepalen van de hoeveelheid left-overs tijdens bij de vorming van dat centrale zwarte 

gat stelsels met spiraalarmen S en die bij het centrale zwarte gat elliptische stelsels E. 

16.17) Die ‘left-overs’ worden via de vorming van beide vortexen afgevoerd tot op duizenden 

lichtjaren. Hoe ver die vortexen zich uitstrekken en welke hoeksnelheid deze hebben. 

16.18) Met welke vormen van straling en deeltjes zijn deze vortexen gevuld? 

16.19) Bepalen toename rotatie-gravitatie van het gevormde centrale zwarte gat.  

16.20) Bepalen verdeling van de resterende gravitatie over de dan aanwezige 4 – 6 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil/  het heelal.   

16.21) Tijdsduur < 10-3 sec. Vorming centrale zwarte gat sterrenstelsel enkele uren.  

.  

 

-) Fase 16c heelalcyclus:  Moment/ Kantelpunt 10c: Effecten Big Bangs: 
-) Bij de R1’s E verdwijnt als gevolg van kernfusie circa 30 – 40 % van de gravitatie. Door 

kernfusie in R1’s S verdwijnt veel minder gravitatie; geschat op circa 15% van de gravitatie.  

-) Dat verlies aan gravitatie in R1 verbreekt het bestaande evenwicht tussen deze R1’s en de 2 

– 4 begeleidende Roemers waardoor deze Roemers worden weggeslingerd in het vlak van de 

lokale vlakke heelalbolschil.  

-) De toename van de rotatiesnelheid van het centrale zwarte gat resulteert weer in een 

toename van de hoeveelheid rotatiegravitatie. Dat is een andere component van gravitatie dan 

aanwezig in de in aanleg zijnde spiraalarmen en hiervoor minder gevoelig zijn. (Alleen 

gravitatie van gelijke snelheidscomponenten trekken elkaar wederzijds aan).  

-) De buitenste schil van het fusiegebied bevat vooral elementen lager dan ijzer maar ook een  

zone met elementen tot nr. 92.  
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-) Die buitenste laag met vooral lagere elementen < Fe, niet gefuseerd waterstof wordt samen 

met de 2 – 4 Roemers weggeslingerd en explosief weggeblazen vooral het vlak van de lokale 

heelalbolschil. Figuren 50 – 53 G8. 

-) Door de vrijkomende hitte/ fotonen van de kernfusie verdampen die weggeslingerde 

Roemers volledig. De gravitatie van deze Roemers buigt de banen van het waterstof en van 

deze hogere elementen weer af in de richting van deze Roemers en daarmee in de richting 

van de lokale heelalbolschil.  

-) Uit ieder van die 2 – 4 Roemers vormt zich één spiraalarm. Daarin is heel veel 

plasmavormig waterstof aanwezig samen met een mix van alle hogere elementen/ isotopen. 

Vanwege de enorme temperatuur allemaal in de vorm van een plasma. 

-) Die plasmatoestand resulteert mogelijk tijdelijk in minder gravitatie! 

-) De banen van alle materie en elementen die naar buiten de heelalbolschil zijn geschoten 

worden via gravitatie afgeremd en afgebogen richting heelalbolschil en worden daarin weer 

opgenomen. Gravitatie houdt alle materie en energie opgesloten in de heelalbolschil waardoor 

het heelal een gesloten systeem is en blijft. 

-) Door verlies aan gravitatie neemt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil minder snel af 

dan voorheen. Een deel van de gravitatie-energie heelalbolschil is eveneens verdwenen.  

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 16c en Moment/ Kantelpunt 10c: 
16.22) Bepalen richting en basis snelheid verwijdering van de Roemers ten opzichte van R1 

in relatie tot de explosie en resterende gravitatie.  

16.23) Bepalen resterende gravitatie en afbuiging in banen van weggeblazen materie.  

mate van welk deel fusiegebied van R1 instort tot het centrale zwarte gat en welk deel van het 

fusiegebied alzijdig wordt weggeblazen samen met het niet gefuseerde waterstof.  

16.24) Bepalen hoeveelheid energie nodig voor het verdampen van deze Roemers en 

uiteindelijke verwijderingssnelheid van deze Roemers.  

16.25) Bepalen explosie en uitdijingssnelheid van de rest van R1’s S en R1’s E binnen de 

heelalbolschil. 

16.26) Bepalen verdeling van gravitatie over de dan aanwezige 6 – 8 verschillende snelheden 

van plasma’s van atomen buiten het zwarte gat in het heelal.  

16.27) Genereren plasma’s per ‘schil’-elektron net zoveel gravitatie als bij een gewoon 

atoom?  Is sprake van een correctiefactor? 

16.28) Tijdsduur:  < 10-3 sec - uren. 

 

 

-) Fase 17 heelalcyclus:  Periode 7: Alle plasma’s van metalen worden weer 

atomen/ moleculen behalve waterstof en helium:  
-) Vorming van sterrenstelsels rondom het inmiddels, binnen enkele minuten/ uren gevormde 

snel om zijn as roterende centrale zwarte gat. De energie die vrijkomt bij deze Big Bangs 

blijft voor 100% opgesloten binnen de heelalbolschil. Ter plaatse van het centrale zwarte gat 

vormen zich ter weerszijden twee vortexen die uiteindelijk enkele duizenden lichtjaren lang 

worden. Zie Document G12 & figuren 36a – 36r G8/ G12.  

-) Via beide vortexen wordt alle materie, EM straling en deeltjesstraling afgevoerd die niet 

geaccepteerd wordt door het, zojuist gevormde, centrale zwarte gat. Het betreft fotonen, losse 

protonen, elektronen, neutronen, H, He en Li atomen.  

-) De vrijkomende energie vanuit deze Big Bang blijft 100% binnen de heelalbolschil 

opgesloten. Die energie laat de weggeslingerde Roemers volledig verdampen tot een 

waterstof plasma. Binnen de heelalbolschil wordt dit waterstof plasma op gemengd met het 

weggeblazen plasma vormige waterstof samen met het buitenste deel van het fusiegebied.  
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-) De gravitatie van die 2 – 4 Roemers blijft grotendeels in takt. Die gravitatie zorgt voor het 

afbuigen van de bewegingsrichting van het bij die Big Bangs alzijdig uitgestoten materiaal/ 

atomen en trekt deze materie allemaal terug naar de heelalbolschil.  

-) Uit iedere Roemer vormt zich één spiraalarm. In totaal vorming van 2 – 4 spiraalarmen van 

het sterrenstelsel. Die 2 – 4 armen krullen zich rondom het centrale zwarte gat.  

-) Binnen alle in aanleg zijnde sterrenstelsels R1 en hun 2 – 4 spiraalarmen start van de 

ophoping door gravitatie van miljarden grotere klompen van hogere elementen (dit worden de 

kernen van toekomstige sterren) met daaromheen 1 – 10 kleinere klompen materie die de 

kernen gaan vormen van de planeten en gasplaneten. Dat is allemaal Big Bang stof! 

-) Bij de elliptische stelsels zorgt gravitatie ervoor dat de weggeslingerde materie rondom het 

centrale zwarte gat blijft. Dit worden veel meer bolvormige sterrenstelsels zonder 

spiraalarmen. 

-) Bij beide typen sterrenstelsels blijven de vrijgekomen fotonen en kosmische straling voor  

100% opgesloten binnen de één sterrenstelsel dikke heelalbolschil.  

-) Afkoelen kan nu ook plaatsvinden door deze fotonen van licht en infrarood en kosmische 

straling om te vormen tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof. Dat proces neemt 

echter circa 13,8 miljard jaar in beslag. Het duurt dus ook circa 13,8 miljard jaar voordat die 

bij deze Big Bangs uitgezonden fotonen en neutrino’s weer zijn verdwenen en het heelal/ 

heelalbolschil kan gaan afkoelen.  

-) Deze periode 7 neemt circa 14 miljard jaar in beslag. Veel langer dan de auteur eerder had 

aangenomen. 

-) Het duurt daarna ook weer circa 500 miljoen jaar voordat het plasma is afgekoeld tot 

gewone atomen en het heelal/ HBS weer voor een deel (behalve H en He) gevuld is met 

gewone atomen en centrale zwarte gaten.  

-) Bij afkoelen worden plasma’s van hogere elementen dan H/ He eerst niet-Newtonse 

pasteuze vloeistoffen en daarna voor een deel vaste stof. Het plasma van atomen. H/ He wordt 

gas met gewone atomen, radicalen en moleculen en deels vloeistof/ vaste stof.  

-) Vorming via gravitatie van de grote vaste kernen van sterren met daaromheen roterend 1 – 

10 kleinere kernen die later zullen resulteren in (gas)planeten. In deze periode mogelijk ook 

reeds een aanvang met de vorming van manen rondom die protoplaneten. Figuren 52 – 55 

G8. 

-) Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder af. De daarbij vrijkomende 

energie wordt omgezet in een toename van de rotatie/ hoeksnelheid van de opstartende 

sterrenstelsels R1’s S en R1’s E en alle objecten binnen die sterrenstelsels aanwezige 

hemellichamen. 

-) Bij de spiraalstelsels krullen die 2 – 4 spiraalarmen rondom het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel.  

-) Na die Big Bangs van de S en E sterrenstelsels bevatten alle hemellichamen dan sterk 

radioactief materiaal. Met name het centrale zwarte gat van die sterrenstelsels zit vol instabiel 

materiaal dat vanwege het zwart gat uiterst moeizaam kan stabiliseren.  

-) Overal buiten die centrale zwarte gaten stabiliseren instabiele atomen zich via: a) 

kernsplitsing, b) emissies van neutronen (1p + 1 e), c) α deeltjes (He kernen) en d) gamma 

straling etc.  

-) De centrale zwarte gaten van de S en E stelsels kunnen zich uitsluitend stabiliseren zich via 

emissies van hoogenergetische kosmische straling. Dat stabiliseren kan alleen plaatsvinden in 

de allerbuitenste laag van dit centrale zwarte gat en uitsluitend als deze deeltjes een enorm 

hoge kinetische energie bezitten van 1020 – 1022 eV.   

-) Dat stabiliseren van instabiele atoomkernen aan de buitenkant kan alleen plaatsvinden als 

binnenin die centrale zwarte gaten convectiestromen optreden. Dergelijke convectiestromen 
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van zwart gat materie treden op als gevolg van hun enorme hoeksnelheid en daardoor 

optredende vervorming/ afplatting van die centrale zwarte gaten.    

-) Dit stabilisatie proces loopt nog steeds door in het heden en loopt nog door in verre 

toekomst. Die stabilisatie van zwart gat tomen stopt pas aan het eind van de huidige stap 23 

en pas over 350 – 450 miljard jaar. 

-) Het centrale zwarte gat begint ook vrijwel meteen met het verzwelgen van het in aanbouw 

zijnde sterrenstelsel. Die zwarte gaten accepteren alleen elementen ≥ Be. H, He en Li worden 

geweigerd en blijven via gravitatie geplakt rondom dat centrale zwarte gat. 

-) Tijdens de overgang van gewone atomen ≥ Be naar zwart gat atomen blijven allerlei 

reststukken van het atoom over die via beide vortexen worden afgevoerd. Daar worden die 

reststukken terug gevormd tot protonen, elektronen, nieuw waterstof en nieuwe sterren. 

-) De elementen H, He en Li kunnen niet transformeren tot zwart gat atomen en worden dus 

geweigerd evenals fotonen, neutrino’s, neutronen en kosmische deeltjesstraling. 

-) H. He en Li blijven om het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel hangen en moeten daar 

eerst via kernfusie worden getransformeerd tot Be en hoger. Dat kernfusie proces is zichtbaar 

in alle centra van sterrenstelsels.  

-) Fase 17/ periode 7 kan niet meer worden waargenomen. Alle toen uitgezonden fotonen zijn 

inmiddels verdwenen en terug gevormd tot protonen, elektronen en nieuw waterstof/ sterren!   

-) Deze periode, de Big Bangs zelf en de periode daaraan voorafgaand zijn in beginsel wel 

zichtbaar te maken via LIGO/ VIRGO technieken en via de daar waargenomen en gemeten 

schokgolven van gravitatie-energie.  

-) Daarvoor dient de nauwkeurigheid van die technieken nog met een factor van circa 100 – 

1.000 x te worden verbeterd. Kwestie van tijd en geduld. 

-) Met die verbeterde LIGO/ VIRGO technieken/ Einstein kan tot maximaal 30 – 35 miljard 

jaar geleden in de heelalkloktijd/ HKT worden teruggekeken. Dus tot ver voor de Big Bangs 

van de S en E sterrenstelsels! 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 17/ Periode 7: 
-) Heelalbolschil: 

17.1) Bepalen duur periode 7 in miljarden jaren. 

17.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij start en het einde van deze periode 7. 

17.3) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 7 afname 

uitdijingssnelheid en verloop in die afname. 

17.4) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in gravitatie-energie en hoeveel van die 

energie omgezet en aanwezig is in rotatie/ hoeksnelheid/ energie en in de aan deze 

hoeksnelheid/ snelheden gekoppelde componenten van gravitatie en van gravitatie-energie. 

17.5) Aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename van deze 

rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

 

-) Centrale zwarte gaten: 

17.6) Bepalen toename omvang centraal zwarte gat bij begin en einde periode 7.  

17.7) Bepalen aan hoeveel snelheden dat centrale zwarte gat sterrenstelsel (CZGS) 

onderhevig is binnen het heelal en binnen het lokale cluster / de heelalbolschil? De 

heelalbolschil is opgebouwd uit 4 – 20 miljoen identieke clusters en gelijke aantallen S en E 

stelsels.  

17.8) Bepalen toename hoeksnelheid van die centrale zwarte gaten als gevolg van afremmen 

van de uitdijingssnelheid en van hun rotatie/ hoek gravitatie en hun vormen van rotatie-

gravitatie binnen hun cluster.  

17.9) Bepalen afname uitdijingssnelheid en daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-

energie (= donkere energie) ten opzichte van centrum C. Bepalen toename van de 5 – 7 
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vormen van hoeksnelheden binnen de heelalbolschil en daaraan gekoppelde 5 – 7 vormen van 

gravitatie en van gravitatie-energie. 

17.10) Bepalen van de aard en hoeveelheid ‘left’-overs van materie die in het centrale zwart 

gat. Die ‘left’-overs worden tijdens de vorming en daarna groei van deze centrale zwarte gat 

afgevoerd via beide vortexen. Wat is hun vorm? Hoe ver strekken die vortexen zich uit? Op 

welke wijze roteren die ‘left’-overs binnen deze vortexen.  

17.11) Hoe ontwikkelen die vortexen zich en hoe ver strekken die zich uit. Welke 

hoeksnelheid  hebben deze vortexen en wat is hun structuur. Hoeveel materiaal wordt 

afgevoerd als left-overs en met name direct na deze Big Bangs. 

17.12) Binnen hoeveel tijd worden die ‘left’-overs weer terug gevormd tot protonen, 

elektronen en tot nieuw waterstof. Beide vortexen strekken zich tot duizenden lichtjaren uit.  

17.13) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de dan aanwezige 4 – 6 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil/  het heelal.   

 

-) Rest van de sterrenstelsels: 

17.14) Bepalen de mate van verwijdering van de Roemers ten opzichte van R1 in relatie tot 

de kracht van de Big Bang explosie en de afremming door gravitatie zowel in de 2 – 4 

spiraalarmen als in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. Dat geldt voor zowel de 

komende Spiraal- als de Elliptische stelsels! 

17.15) Bepalen macrovorm van de spiraalarmen in relatie tot de aanwezige gravitatie en 

afbuiging in banen van weggeblazen materie. Bepalen mate van krulling rondom het centrale 

zwarte gat. 

17.16) Bepalen welk deel van het kernfusiegebied van R1 bij de S en E stelsels heeft kunnen 

ontsnappen aan de gravitatie van dat centrale zwarte gat. Bij de Elliptische stelsels is het 

centrale zwarte gat (veel) groter dan die bij de Spiraal stelsels.  

17.17) Vanwege gravitatie gaan die sterk radioactieve materie in de vorm van plasma’s zich 

ophopen in biljoenen grote plasmavormige bollen en kleinere sub-bollen. (Circa 90 - 95% of 

meer van die weggeslingerde hogere elementen uit het fusie gebied bevindt zich thans in de 

kernen van sterren; circa 5 – 10% of minder bevindt zich in de planeten)   

17.18) Rondom die grote bollen en daarmee geconcentreerde gravitatie hoopt zich later het 

grootste deel van het waterstof en helium plasma/gas zich op. Die resulteren later in de kernen 

van sterren.  

De om die zwarte bollen/ kernen van sterren roteren veel kleinere sub-bollen. Die resulteren 

in de vorming van (gas)planeten).  

17.19) Via gravitatie hoopt zich rondom die centrale grote bollen het grootste deel van het 

ruimschoots aanwezige waterstof en heliumplasma op. Slechts een gering gedeelte komt 

terecht rondom die (gas)planeten. In een groot aantal gevallen worden dubbelsterren gevormd.  

17.19) Bepalen hoeksnelheid van alle snelheden van die kernen van pre-sterren en van pre-

planeten.  

17.20) Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van de rotatie/ 

hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS en effecten daarvan op de verdeling van 

gravitatie en van gravitatie-energieën binnen ieder cluster bestaande uit 4 – 5 duizend in 

aanbouw zijnde sterrenstelsels.   

17.21) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde EM en deeltjes straling is weer terug 

gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof? Uit dat waterstof worden nieuwe 

sterren gevormd die gesitueerd zijn op duizenden lichtjaren buiten het vlak van het 

sterrenstelsel.  
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-) Fase 18 heelalcyclus: Periode 8: Afkoelen plasma’s van waterstof en 

helium tot gas: 
-) Alle resterende waterstof en helium in de spiraalarmen koelt in deze periode 8 weer af tot 

een gas. Alle hogere atomen/ moleculen zijn inmiddels omgezet en getransformeerd in 

stroperige vloeistoffen dan wel in vaste stoffen. Gravitatie zorgt voor het steeds verder 

ophopen van materie in a) de komende ster, b) in daaromheen roterende hemellichamen en 

hun manen.  

-) Het heelal/ de heelalbolschil een 100% gesloten systeem voor alle vormen van EM straling 

en kosmische deeltjesstraling. Afkoelen vindt heel langzaam plaats. Dat geschiedt vooral via 

het omvormen van fotonen van infrarood en fotonen van licht tot protonen, elektronen en 

nieuw waterstof. Dat proces vergt steeds circa 13,8 miljard jaar!  

-) In deze periode 8 koelt het als laatst overgebleven waterstof en helium plasma verder af tot 

He atomen en H2 moleculen. Alle waterstof en helium transformeert weer tot normaal gas.  

-) Onder invloed en regie van gravitatie gaan alle gassen en vooral dat waterstof en helium 

zich ophopen rondom die inmiddels vaste bolvormige roterende kernen van pre-sterren en een 

gering gedeelte zich ophopen op daaromheen roterende pre-planeten. Dat proces gaat steeds 

onverminderd door.  

-) Deze plasma periode 8 neemt circa 1 – 2 miljard jaar in beslag. In die tijd gaat de 

ontwikkeling van de rotatie van de spiraalarmen (Franks) van de sterrenstelsels door terwijl 

gravitatie de uitdijing van deze spiraal armen steeds verder afremt. De daarbij vrijkomende 

energie wordt omgezet in 6 – 8 hoeksnelheden van hemellichamen binnen de clusters 

resulteert dat in hetzelfde stelsel van hoeksnelheden.   

-) In alle in ontwikkeling zijnde sterrenstelsels hoopt 90 – 95 % of meer het vaste materiaal 

zich steeds verder op rond de miljarden grotere bollen vaste/ stroperige stof en tot de kernen 

van de circa 100 - 200 miljard aanwezige toekomstige sterren.  

-) Circa 5 – 10% of minder van dat materiaal hoopt zich op in de 1 – 10 aanwezige 

begeleidende pre-planeten. Alle bollen/ hemellichamen zijn nog steeds uiterst radioactief. 

-) In een groot aantal gevallen worden pre-vormen van dubbelsterren of van tri-sterren 

gevormd. Figuur 54a Document G8. 

-) Rondom deze grote centrale kernen/ pre-sterren hoopt zich uiteindelijk 98 % of meer van 

het aanwezige waterstof en helium gas op. De verhouding waterstof/ helium gas bij de 

aanvang van die pre-sterren bedraagt circa 5 : 1. Dit helium is afkomstig van de Big Bangs 

van het sterrenstelsel. (Het thans in sterren aanwezige He is grotendeels tijdens die Big Bang 

gevormd helium. Slechts een klein deel is helium gevormd via kernfusie in de ster!) 

-) Dat gehalte helium neemt later verder toe door kernfusie in de sterren van de   

sterrenstelsels.  

-) Een gering restant van het helium en waterstof hoopt zich op rond de grotere pre-planeten 

die op termijn de gasplaneten worden rond een relatief kleine vaste kern. Figuren 56 en 57 

Document G8. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 18/ Periode 8: De overgang bij 

waterstof en helium van plasma → gas: 
 

-) Heelalbolschil: 

18.1) Bepalen tijdsduur periode 8 in miljoenen/ miljarden jaren. 

18.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij de aanvang en het einde van periode 8. 
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18.3) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 8 afname 

uitdijingssnelheid. Afname gravitatie-energie uitdijing t.o.v. C en toename 5 – 7 vormen van 

gravitatie-energie binnen de heelalbolschil. 

18.4) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in 4 – 6 vormen van hoeksnelheid en 

daarmee in de bijbehorende gravitatie/ gravitatie-energie. Verdeling uitdijingsnelheid/ 

energie/ gravitatie en de 4 - 6 vormen van rotatie/ hoeksnelheid/ energie/ gravitatie binnen de 

heelalbolschil. Verschil tussen begin en einde periode 8 en het verloop tijdens periode 8. 

18.5) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename 

van deze rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

  

-) Centrale zwarte gaten in ontwikkeling zijnde sterrenstelsels: 

18.6) Bepalen afname uitdijingssnelheid en van de daaraan gekoppelde gravitatie en 

gravitatie-energie (= donkere energie) ten opzichte van centrum C gedurende periode 8. 

18.7) Bepalen toename van de 4 – 6 vormen van hoeksnelheden binnen de heelalbolschil en 

daaraan gekoppelde 4 – 6 vormen van gravitatie en vormen van gravitatie-energie. 

Verschillen tussen de komende Spiraal en Elliptische sterrenstelsels. 

18.8) Bepalen toename omvang centraal zwarte gat van de S en E stelsels aan begin en einde 

periode 8 en met hoeveel massa, materie, gravitatie en kinetische energie dit centrale zwarte 

gat is toegenomen.  

18.9) Bepalen verdeling over de 4 - 6 verschillende hoeksnelheden van die centrale zwarte 

gaten sterrenstelsel (CZGS) binnen het heelal/ de heelalbolschil. Aangeven verschillen tussen 

S en E sterrenstelsels. 

18.10) Bepalen toename hoeksnelheid van dat centrale zwarte gat en van zijn rotatie/ hoek 

gravitatie en vormen van rotatie-gravitatie binnen die 2 – 20 miljoen inmiddels gevormde 

clusters van sterrenstelsels ieder gevuld met 4 – 5 duizend of meer toekomstige 

sterrenstelsels.  

18.11) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de dan aanwezige 5 – 7 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil en binnen het heelal.   

 

18.12) Bepalen van de aard en hoeveelheid ‘left’-overs van materie die door het centrale 

zwart gat worden uitgestoten. Die uitgestoten ‘left’-overs worden tijdens de groei van dat 

centrale zwarte gat afgevoerd via beide vortexen. Zijn die vortexen alleen goed zichtbaar/ 

waarneembaar op het moment dat materie/ hemellichamen in het zwarte gat valt/ vallen? 

18.13) Wat is de vorm van die vortexen, blijven die hetzelfde en hoe ver strekken die zich uit. 

Op welke wijze roteren die ‘left’-overs binnen deze vortexen. Verschillen aangeven bij de S 

stelsels en de E stelsels! 

18.14) Bepalen hoeveelheid ‘left’-overs die tijdens bij de groei van dat centrale zwarte gat 

ontstaan en worden afgevoerd en hoe dat geschiedt. Wat gebeurt er met die ‘left’-overs. Hoe 

wordt dat door zwarte gaten geweigerde materiaal terug gevormd tot protonen, elektronen en 

waterstof.  

18.15) Hoe snel worden die via beide vortexen afgevoerde ‘left’-overs terug gevormd tot 

protonen, elektronen, tot nieuw waterstof, nieuw sterren. De ontwikkelingen in de lengte en 

de opbouw van beide vortexen in  duizenden lichtjaren. Via gravitatie kunnen deze nieuwe 

sterren samen nieuwe kleinere nevensterrenstelsels gaan vormen! 

18.16) Hoe ontwikkelen die vortexen zich in de tijd en hoe ver strekken die zich uit. Welke 

hoeksnelheid hebben deze vortexen. Wat is hun ruimtelijke en innerlijke structuur. Hoeveel 

materiaal wordt zo afgevoerd vanuit de omgeving van het centrale zwarte gat?   
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-) Rest van de sterrenstelsels: 

18.17) Bepalen bij de Spiraal stelsels van de lengte van de spiraalarmen ten opzichte van R1. 

en van de rotatiesnelheid R2 van deze 2 – 4 spiraalarmen in relatie tot het moment van de Big 

Bangs en de ontwikkeling van de gravitatie zowel in de spiraalarmen als in het centrale zwarte 

gat van het sterrenstelsel.  

18.18) Bepalen macrovorm van de spiraalarmen in relatie tot de aanwezige gravitatie. 

Bepalen vorm en afbuiging van die spiraal armen. Bepalen mate van krulling rondom het 

centrale zwarte gat. 

18.19) Bepalen welk deel van het kernfusiegebied van R1 bij de Spiraal (S) en Elliptische  

stelsels (E) heeft kunnen ontsnappen aan de gravitatie van dat centrale zwarte gat.  

18.20) Bepalen structuur van de E stelsels. 

18.21) Vanwege gravitatie gaan de sterk radioactieve uitgestoten materie in de vorm van 

plasma’s zich ophopen in biljoenen grote inmiddels vaste bollen/ pro-kernen van sterren en 

kleinere sub-bollen en pro-keren van planeten.  

(Circa 90 - 95% en meer van die tijdens de Big Bangs weggeslingerde hogere elementen 

bevindt zich thans in de kernen van sterren)   

18.22) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Aangeven radioactief verval in de materie 

aanwezig in de spiraalarmen. Treden verschillen op bij de E stelsels?   

18.23) Volgen van de groei door gravitatie van de biljoenen grote bollen (pre-sterren) en 

kleinere sub-bollen (pre-planeten) en het ophopen van waterstof en helium plasma/ gas 

rondom die inmiddels biljoenen vaste dan wel vloeibare hemellichamen.  

18.24) Hoe verloopt die groei bij de veel compactere E stelsels?  

18.25) Volgen en afleiden van het aantal rotatie snelheden en omvang van die hoeksnelheden 

binnen ieder van die in ontwikkeling zijnde S en E sterrenstelsels.  

18.26) Bepalen ontwikkeling van hoeksnelheden van alle snelheden/ kinetische energie van 

die kernen van pre-sterren en van pre-planeten. Bepalen afname uitdijingssnelheid 

heelalbolschil en toename van de rotatie/ hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS. 

Effecten daarvan op de verdeling van gravitatie en verdeling van gravitatie-energieën t.o.v. 

centrum C en binnen de heelalbolschil.   

18.27) Rondom die centrale grote bollen hoopt zich via gravitatie op het meeste van het bij de 

Big Bangs vrijgemaakte en daardoor ruimschoots aanwezige waterstof en het bij die Big 

Bangs gevormde helium gas.  

18.28) Bepalen hoeksnelheid van alle 4 – 6 snelheden van die kernen van pre-sterren en van 

pre-planeten en daaraan gerelateerde vectoren van gravitatie en gravitatie-energie.  

18.29) Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van de rotatie/ 

hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS en effecten daarvan op de verdeling van 

gravitatie en van gravitatie-energieën.   

18.30) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde straling is inmiddels weer terug 

gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof/ sterren. Hoopt gravitatie dat nieuwe 

waterstof op op locaties waar op termijn nieuwe sterren/ satelliet sterrenstelsels kunnen 

worden gevormd op een  duizenden lichtjaren vanaf het oorspronkelijke vlak van het moeder 

S of E sterrenstelsel? 

18.31) Resulteren deze op afstand gevormde sterren inderdaad in nieuwe en veel kleinere 

satelliet sterrenstelsels? 
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-) Fase 19 heelalcyclus:  Periode 9; Behalve H2 en He condenseren alle 

andere gassen weer tot een vloeistof en/of tot vaste stof.   
-) Deze periode neemt ongeveer 3 miljard jaar in beslag. Behalve waterstof en helium 

condenseren alle overige gassen in stappen tot een vloeistof en verliezen daarbij hun 

bijbehorende gasdruk vrijwel geheel.  

-) Binnen die dunne heelalbolschil neemt de entropie dus af behalve de entropie behorend bij 

waterstof en helium. Vanwege gravitatie bevinden alle aanwezige gassen zich reeds in 

verhoogde concentraties vooral rondom die vaste bollen van pre-sterren en veel minder bij de 

daaromheen roterende lichtere pre-planeten. Dat geldt ook voor het nog gasvormige vrije 

waterstof- en helium-gas binnen de heelalbolschil.  

-) Dat condenseren van gassen (behalve H2 en He) vindt vooral plaats rond die kleinere 

bollen/ pre-planeten. Die zijn inmiddels het verst afgekoeld.  

-) Het resterende waterstof en helium hoopt via gravitatie zich voor > 98% op rond die minder 

koele maar wel veel grotere kernen van pre-sterren en een gering deel rondom de grotere pre-

planeten. (Bij het zonnestelsel onder andere Jupiter, Neptunus en Saturnus) Figuur 58 

Document G8. 

-) De fasen 17 tot 19 nemen samen ongeveer 10 – 13 miljard jaar in beslag. Deze periode kan 

niet meer worden waargenomen. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 19/ Periode 9: 
 

-) Heelalbolschil: 

19.1) Bepalen duur periode 9 in miljoenen/ miljarden jaren. 

19.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij start en het einde van periode 9. 

19.3) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 9 afname 

uitdijingssnelheid. 

19.4) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in 6 – 8 vormen van gravitatie/ gravitatie-

energie. Verdeling uitdijingsnelheid/ energie/ gravitatie en de 5 -7 vormen van rotatie/ 

hoeksnelheid/ energie/ gravitatie binnen de heelalbolschil. Verschil tussen begin en einde 

periode 9.  

19.5) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename 

van deze rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

19.6) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in gravitatie-energie en hoeveel van die 

energie is omgezet in rotatie/ hoeksnelheid/ energie en in gravitatie-energie t.o.v. C. 

  

-) Centrale zwarte gaten in ontwikkeling zijnde sterrenstelsels: 

19.7) Bepalen toename omvang centraal zwarte gat aan begin en einde periode 9 en met 

hoeveel massa, materie, gravitatie dit centrale zwarte gat is toegenomen.  

19.8) Bepalen afname uitdijingssnelheid ten opzichte van centrum C heelal en van de 

daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-energie (= donkere energie) ten opzichte van 

centrum C.  

19.9) Bepalen aantal (6 – 8) gravitatie componenten kwalitatief en kwantitatief bij begin en  

einde Periode 9 en de aan deze 6 – 8 gravitatie-componenten gekoppelde vormen van 

gravitatie-energie/ donkere energie.   

19.10) Bepalen toename hoeksnelheid van dat centrale zwarte gat en van zijn rotatie/ hoek 

gravitatie en vormen van rotatie-gravitatie binnen die 2 – 20 inmiddels in periode 9 gevormde 

identieke clusters ieder met 4 – 5 duizend of meer toekomstige sterrenstelsels.  
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19.11) Voorst bepalen aan hoeveel snelheden dat centrale zwarte gat sterrenstelsel (CZGS) 

onderhevig binnen het heelal en binnen de inmiddels gevormde 4 – 20 miljoen identieke 

clusters binnen de heelalbolschil met ieder 3 -5 duizend of meer toekomstige sterrenstelsels.   

19.12) Bepalen hoeveelheid en hoe de ‘left’-overs tijdens bij de groei van dat centrale zwarte 

gat worden afgevoerd. Die door het centrale zwart gat uitgestoten ‘left’-overs worden tijdens 

de groei van dat centrale zwarte gat afgevoerd via beide vortexen.  

19.13) Wat is de vorm van die vortexen en hoe ver strekken die zich uit. Op welke wijze 

roteren die ‘left’-overs binnen deze vortexen.  

19.14) Hoe snel worden die ‘left’-overs terug gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw 

waterstof. De ontwikkelingen in de lengte en de opbouw van beide vortexen in duizenden 

lichtjaren. 

19.15) Hoe ontwikkelen die vortexen zich en hoe ver strekken die zich uit. Welke 

hoeksnelheid  hebben deze vortexen. Wat is hun ruimtelijke structuur. 

19.16) Binnen hoeveel tijd worden die ‘left’-overs weer terug gevormd tot protonen, 

elektronen en tot nieuw waterstof. Beide vortexen zijn tot duizenden lichtjaren lang.  

19.17) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de dan aanwezige 4 – 6 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil/  het heelal.   

 

-) Rest van de in aanbouw zijnde sterrenstelsels: 

-) Rest van de sterrenstelsels: 

19.18) Bepalen bij de Spiraal stelsels van de lengte van de spiraalarmen ten opzichte van R1. 

en van de rotatiesnelheid R2 van deze 2 – 4 spiraalarmen in relatie tot het moment van de Big 

Bangs en de ontwikkeling van de gravitatie zowel in de spiraalarmen als in het centrale zwarte 

gat van het sterrenstelsel.  

19.19) Bepalen macrovorm van de spiraalarmen in relatie tot de aanwezige gravitatie. 

Bepalen vorm en afbuiging van die spiraal armen. Bepalen mate van krulling rondom het 

centrale zwarte gat. 

19.20) Bepalen welk deel van het kernfusiegebied van R1 bij de Spiraal en Elliptische  

stelsels heeft kunnen ontsnappen aan de gravitatie van dat centrale zwarte gat.  

19.21) Bepalen structuur van de E stelsels. 

19.22) Vanwege gravitatie gaan de sterk radioactieve uitgestoten materie in de vorm van 

plasma’s zich ophopen in biljoenen grote inmiddels vaste bollen/ pro-kernen van sterren en 

kleinere sub-bollen en pro-keren van planeten.  

(Circa 90 - 95% en meer van die tijdens de Big Bangs weggeslingerde hogere elementen 

bevindt zich thans in de kernen van sterren)   

19.23) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Aangeven radioactief verval in de materie 

aanwezig in de spiraalarmen. Treden verschillen op bij de E stelsels?   

19.24) Volgen van de groei door gravitatie van de biljoenen grote bollen (pre-sterren) en 

kleinere sub-bollen (pre-planeten) en het ophopen van waterstof en helium plasma/ gas 

rondom die inmiddels biljoenen vaste dan wel vloeibare hemellichamen.  

19.25) Hoe verloopt die groei bij de veel compactere E stelsels?  

19.26) Volgen en afleiden van het aantal rotatie snelheden en omvang van die hoeksnelheden 

binnen ieder van die in ontwikkeling zijnde S en E sterrenstelsels.  

19.27) Bepalen ontwikkeling van hoeksnelheden van alle snelheden/ kinetische energie van 

die kernen van pre-sterren en van pre-planeten. Bepalen afname uitdijingssnelheid 

heelalbolschil en toename van de rotatie/ hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS. 

Effecten daarvan op de verdeling van gravitatie en verdeling van gravitatie-energieën t.o.v. 

centrum C en binnen de heelalbolschil.   
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19.28) Rondom die centrale grote bollen hoopt zich via gravitatie op het meeste van het bij de 

Big Bangs vrijgemaakte en daardoor ruimschoots aanwezige waterstof en het bij die Big 

Bangs gevormde helium gas.  

19.29) Bepalen hoeksnelheid van alle 4 – 6 snelheden van die kernen van pre-sterren en van 

pre-planeten en daaraan gerelateerde vectoren van gravitatie en gravitatie-energie.  

19.30) Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van de rotatie/ 

hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS en effecten daarvan op de verdeling van 

gravitatie en van gravitatie-energieën.   

19.31) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde straling is inmiddels weer terug 

gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof/ sterren. Hoopt gravitatie dat nieuwe 

waterstof op op locaties waar op termijn nieuwe sterren/ satelliet sterrenstelsels kunnen 

worden gevormd op een  duizenden lichtjaren vanaf het oorspronkelijke vlak van het moeder 

S of E sterrenstelsel? 

19.32) Resulteren deze op afstand gevormde sterren inderdaad in nieuwe en veel kleinere 

satelliet sterrenstelsels? 

19.33) Bepalen welk deel van het kernfusiegebied van R1 uiteindelijk heeft kunnen 

ontsnappen aan de gravitatie van dat centrale zwarte gat.  

19.34) Bepalen toename materie en gravitatie van het centrale zwarte gat en van zijn rotatie 

gravitatie,   

19.35) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Volgen van het radioactief verval in 

materie in de spiraalarmen.  

19.36) Volgen van de groei door gravitatie van de biljoenen grote bollen (pre-sterren) en 

kleinere sub-bollen (pre-planeten) en het ophopen van waterstof en helium plasma/ gas 

rondom die inmiddels biljoenen vaste dan wel vloeibare hemellichamen.  

Die grote bollen vormen later de kernen van toekomstige sterren. De daaromheen roterende 

sub-bollen resulteren in de (gas)planeten. Circa > 95 – 98 % van die weggeslingerde hogere 

elementen bevindt zich thans in de kernen van sterren; < 2 - 5% in de daaromheen draaiende 

planeten.   

19.37) Bepalen hoeksnelheid van alle snelheden/ kinetische energie van die kernen van pre-

sterren en van pre-planeten. Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van 

de rotatie/ hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS. Gravitatie is snelheid gerelateerd. 

Effecten daarvan op de verdeling van gravitatie en van gravitatie-energieën.   

19.38) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Volgen van het radioactief verval in 

materie in de spiraalarmen.  

19.39) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde kosmische deeltjesstraling is inmiddels 

weer terug gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof? 

 

 

-) Fase 20 heelalcyclus:  Moment/ Kantelpunt 11: Start condensatie van 

alleen waterstof bij circa 20 kelvin: 
-) Proces van afkoelen gaat langzaam door totdat beide gassen zover afkoelen dat dit H2 en He 

afzonderlijk van elkaar en achter elkaar vloeistof worden. Pas dan verliezen beide gassen hun 

gasdruk. Dan eindigt ook de entropie binnen de heelalbolschil!   

-) De heelalbolschil is nu alleen nog gevuld met een mengsel van puur waterstof (circa ¾) en 

puur helium gas (circa ¼).  

-) Na deze Big Bangs en start van de sterrenstelsels duurt het weer enkele honderden 

miljoenen jaren voordat:  
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a) de in de heelalbolschil opgesloten fotonen verder zijn omgevormd tot protonen, elektronen 

en tot nieuw waterstof en  

b) dat het mengsel van resterende waterstof en helium in de heelalbolschil zover is afgekoeld 

dat eindelijk eerst waterstof kan gaan condenseren bij circa 20 kelvin. Tijdens de condensatie 

van waterstof komt warmte vrij. Het helium blijft een gas.  

-) Het meeste van waterstof gaat dus voor de tweede keer condenseren (aangegeven met C2). 

De entropie/ gasdruk binnen de heelalbolschil gaat dus afnemen. 

-) Deze condensatie van waterstof en verlaging van de gasdruk in de heelalbolschil start circa 

10 – 15 miljard jaar na die Big Bangs en de start van de S en E sterrenstelsel.  

Figuur 58a Document G8. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 20/ moment 11/ kantelpunt 11: 
20.1) Geen nieuwe formules. Wel aanpassing fysische, chemische en energetische 

uitgangspunten omdat met de condensatie van waterstof in de heelalbolschil de gasdruk 

(entropie) zal gaan afvlakken.  

20.2) Bepalen uitdijingssnelheid en afstand HBS t.o.v. centrum C en dikte HBS.  

20.3) Bepalen hoeveelheid gravitatie en 6 – 8 vormen/ componenten van gravitatie. 

(Gravitatie is een snelheid gerelateerde kracht van het atoom evenals de aan gravitatie 

gekoppelde gravitatie-energie).  

20.4) Bepalen hoeveelheid aan gravitatie gekoppelde 6 – 8 vormen van gravitatie-energie 

t.o.v. centrum C en binnen de HBS zelf.    

20.5) Afname uitdijingssnelheid HBS ten opzichte van centrum C en terugval in het 

opzwellen van de HBS zelf. 

20.6) Bepalen op de 7 – 8 niveaus van rotatiegebieden/ hoeksnelheden binnen ieder van deze 

clusters klok mee of klok tegen en de daaraan gerelateerde hoeveelheid kinetische energie.  

20.7) Bepalen op de 7 – 8 niveaus van gravitatie/ gravitatie-energie binnen ieder cluster en 

aantal rotatiepunten R0/ aantal pre-sterrenstelsels R0 per cluster.  

20.8) Aantal identieke clusters aanwezig binnen de HBS vormt een onbekende. Mogelijk is 

sprake van een equivalent aantal clusters van sterrenstelsels binnen HBS met rotatie klok mee 

en rotatie klok tegen.     

20.9) Dikte heelalbolschil.  

20.10) Alle materie heelal is nog steeds aanwezig in de vorm van uitsluitend elementen van 

het periodiek systeem met als gassen waterstof/ H2 en helium He 

20.11) Actieve krachten: Alle 12 krachten zijn actief.  

20.12) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen vector (1/ enkelvoudige schil-elektron) 

en 2/ van het elektronenpaar) op gravitatie(1)/(2), de chemisch covalente radicaalkracht(1), de 

(bio)chemische kracht(2) en op de Vander Waals/ London-kracht(2). 

20.13) Met de condensatie van waterstof wordt de elektrische afstoting (gaskracht) steeds 

verder afgezwakt. Het opzwellen heelalbolschil als gevolg van entropie/ gasdruk neemt af. 

Blijft over de gasdruk van het helium. 

20.14) Overal in de heelalbolschil start de condensatie van waterstof op hetzelfde moment. De 

volledige condensatie waterstof zelf neemt enkele miljarden  jaren in beslag.  

20.15) Zie verder punten 19.19 – 19.39 fase 19. 
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-) Fase 21a heelalcyclus:  Periode 10a: De volledige condensatie van alleen 

waterstof: 
-) Deze periode 10a omvat de condensatie van alleen alle waterstof en neemt naar schatting 

ongeveer 3 - 4 miljard jaar in beslag voordat dit waterstof volledig is gecondenseerd tot een 

vloeistof.    

-) Door gravitatie vormen zich eerst triljoenen kleinere bollen met vloeibaar waterstof met 

name rondom reeds bestaande grote bollen met vaste dan wel vloeibare materie.  

-) Door condensatie verliest dit waterstof zijn grasdruk en verdwijnt daarmee de bijdrage van 

waterstof aan de entropie binnen de heelalbolschil.  

-) In de 2 – 4 spiraalarmen van ieder sterrenstelsel R1 vormen zich de pre-zonnestelsels 

opgebouwd uit Big Bang stof/materie. In ieder in aanbouw zijnde sterrenstelsel vormen zich 

circa 100 – 200 miljard grote bollen in de vorm van pre-sterren met daaromheen vloeibaar 

waterstof. Daaromheen roteren kleinere bollen/ pre-planeten waarvan sommige met vloeibaar 

waterstof af onder de vorming van kleinere gasplaneten.  

-) Door gravitatie wordt dat vloeibare waterstof met name afgezet op de zwaarste centrale nog 

steeds radioactieve vaste bollen in het centrum van die tientallen miljarden toekomstige 

zonnestelsels met 1 en soms 2 toekomstige sterren. Alle enkelvoudige en dubbelsterren zijn 

vergezeld van 1 – 10 planeten met hun  manen. (De auteur verwacht geen sterren zonder 

planeten!) 

-) Door botsingen met die waterstofbollen worden die centrale pre-sterren al wel steeds groter,  

warmer en heter waardoor het eerder afgezette waterstof weer gas/ plasma wordt. Gravitatie 

houdt dat gas/plasma bijeen. 

-) Dit resulteert in de macrostructuur van het sterrenstelsel met pre-sterren echter nog zonder 

kernfusie. Zie figuren 58b, 58c en 59 Document G8. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 21a/ Periode 10a: 
 

-) Heelalbolschil: 

21.1) Bepalen duur periode 10a in honderden miljoenen/ enkele miljarden jaren. 

21.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij start en het einde van periode 10. 

21.3) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 10 afname 

uitdijingssnelheid. 

21.4) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in gravitatie-energie en hoeveel van die 

energie is omgezet in rotatie/ hoeksnelheid/ energie en in gravitatie-energie t.o.v. C. 

21.5) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename 

van deze rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 

 

-) Centrale zwarte gaten in aanleg zijnde sterrenstelsels: 

21.6) Bepalen toename omvang centraal zwarte gat aan begin en einde periode 10a en met 

hoeveel massa, materie, gravitatie dit centrale zwarte gat is toegenomen. 

21.7) Bepalen toename hoeksnelheid van dat centrale zwarte gat en van zijn rotatie/ hoek 

gravitatie. Voorst bepalen aan hoeveel snelheden dat centrale zwarte gat sterrenstelsel 

(CZGS) onderhevig binnen het heelal en binnen de heelalbolschil.  

21.8) Bepalen afname uitdijingssnelheid en daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-

energie (= donkere energie) ten opzichte van centrum C. Bepalen toename van de 5 – 7 

vormen van hoeksnelheden binnen de heelalbolschil en daaraan gekoppeld 5 – 7 vormen van 

gravitatie en van gravitatie-energie. 
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21.9) Bepalen hoeveelheid en hoe de ‘left’-overs tijdens bij de groei van dat centrale zwarte 

gat worden afgevoerd.  

21.10) Hoe snel worden die ‘left’-overs terug gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw 

waterstof. De ontwikkelingen in de lengte en de opbouw van beide vortexen in duizenden 

lichtjaren.  

21.11) Hoe ontwikkelen die vortexen van de centrale zwarte gaten zich en hoe ver strekken 

die zich uit. Welke hoeksnelheid hebben deze vortexen. Wat is hun ruimtelijke structuur in 

deze periode. 

21.12) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de dan aanwezige 4 – 6 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil/ het heelal.   

21.13) Bepalen toename van het centrale zwarte gat en van zijn rotatie gravitatie,   

21.14) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Volgen van het radioactief verval in 

materie in de spiraalarmen.  

Zie overeenkomstige punten fase 19. 

  

-) Rest van de in aanbouw zijnde: 

21.15) Bepalen de mate van de lengte van de sterrenstelsels spiraalarmen ten opzichte van 

R1 en de rotatie van deze spiraalarmen in relatie tot het moment van de Big Bangs en de 

ontwikkeling van de gravitatie zowel in de spiraalarmen als in het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel.  

21.16) Bepalen macrovorm van de spiraalarmen in relatie tot de aanwezige gravitatie. 

Bepalen vorm en afbuiging van die spiraal armen.  

21.17) Volgen van het stabilisatie proces van de materie in die spiraalarmen en de daarbij 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. 

21.18) Volgen van de groei door gravitatie van de biljoenen grote bollen (pre-sterren) en 

kleinere sub-bollen (pre-planeten) en het ophopen van waterstof en helium plasma/ gas 

rondom die inmiddels biljoenen vaste dan wel vloeibare hemellichamen.  

21.19) Grotere centrale bollen resulteren in de kernen van sterren. De daaromheen roterende 

sub-bollen resulteren in (gas)planeten.  

21.20) Bepalen hoeksnelheid van alle snelheden/ kinetische energie van die kernen van pre-

sterren en van pre-planeten. Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van 

de rotatie/ hoeksnelheden binnen die heelalbolschil/ HBS. Effecten daarvan op de verdeling 

van gravitatie en van gravitatie-energieën.   

21.21) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde straling is inmiddels weer terug 

gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof. 

21.22) In deze periode koelt het resterende heliumgas ook steeds verder af tot het 

condensatiepunt van helium dat bij circa 4 kelvin ligt. 

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 

 

-) Fase 21b heelalcyclus:  Periode 10b: Periode met afkoelen heelalbolschil 

van circa 20 kelvin tot circa 4 kelvin met de start van de volledige 

condensatie van helium: 
-) Aansluitend volgt de periode van 2 – 3 miljard jaar met verdere afkoeling van de 

heelalbolschil tot het condensatie punt van helium dat rond 4 kelvin ligt.  

-) Eigenlijk is dit een aparte nieuwe periode!  

-) Via condensatie gaat ook dit laatste vrije heliumgas zijn gasdruk verliezen. Daarmee 

verdwijnt het laatste stuk van de entropie binnen de heelalbolschil. 
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-) In deze periode en door botsing met waterstofbollen groeien de pre-sterren verder in 

omvang en neemt hun temperatuur steeds verder toe tot miljoenen kelvin terwijl hun naaste 

omgeving steeds kouder wordt.  

-) Voor helium geldt hetzelfde als voor waterstof. Zie verder fasen 19 en 20. 

 

-) Fase 21c heelalcyclus:  Periode 10c: Periode met de volledige condensatie 

van helium en grotendeels opname van dat helium in door botsingen steeds 

heter wordende en sneller roterende kernen van toekomstige sterren en 

gasplaneten : 
-) Aansluitend op fase 21a en 21b volgt de periode van 2 – 3 miljard jaar met verdere 

afkoeling van de heelalbolschil tot het condensatie punt van helium dat rond 4 kelvin ligt. 

Daarmee verliest ook dit laatste vrije gas zijn gasdruk en verdwijnt ook het laatste stuk 

entropie binnen de heelalbolschil. 

-) Door opvang van waterstof en helium bollen groeien deze pre-sterren daarentegen in 

omvang en neemt hun temperatuur steeds verder toe.  

Via gravitatie resulteert dat vloeibare helium in de vorming van steeds grotere roterende 

bollen. Die worden  via gravitatie aangetrokken door met name de pre-sterren en door de 

grotere ‘gas’ planeten. (Het helium in onze zon is vooral afkomstig van deze Big Bang en 

start van het Melkwegstelsel en niet het resultaat van kernfusie in de zon zelf!)  

-) Ten gevolge van de tangentiële hoeksnelheden/ gravitatie hopen die bollen van waterstof en 

helium zich in deze fase 10c zich steeds verder op in deze pre-sterren. Dat resulteert 

heelalwijd tot min of meer dezelfde verhouding waterstof/ helium in sterren.  

-) In de heelalbolschil tussen de sterrenstelsels is uitsluitend puur waterstof aanwezig. 

Binnenin de sterrenstelsels is een mix van waterstof en helium aanwezig. Figuren 58b, 58c 

en 59 Document G8. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 21c/ Periode 10c: 
 

-) Heelalbolschil: 

21c.1) Bepalen duur periode 10c in honderden miljoenen/ miljarden jaren. 

21c.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij start en het einde van periode 10c. 

21c.3) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 10c afname 

uitdijingssnelheid. 

21c.4) Bepalen hoeveel uitdijingsenergie is omgezet in gravitatie-energie en hoeveel van die 

energie is omgezet in rotatie/ hoeksnelheid/ energie en in gravitatie-energie t.o.v. C. 

21c.5) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename 

van deze rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

Zie overeenkomstige punten fase 19. 

 

-) Centrale zwarte gaten in de in opbouw zijnde sterrenstelsels: 

21c.6) Bepalen toename omvang centraal zwarte gat aan begin en einde periode 10c en met 

hoeveel massa, materie, gravitatie dit centrale zwarte gat is toegenomen. 

21c.7) Bepalen toename hoeksnelheid van dat centrale zwarte gat en van zijn rotatie/ hoek 

gravitatie. Voorst bepalen aan hoeveel snelheden dat centrale zwarte gat sterrenstelsel 

(CZGS) onderhevig binnen het heelal en binnen de heelalbolschil.  

21c.8) Bepalen afname uitdijingssnelheid en daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-

energie (= donkere energie) ten opzichte van centrum C. Bepalen toename van de 5 – 7 

vormen van hoeksnelheden binnen de heelalbolschil en daaraan gekoppeld 5 – 7 vormen van 

gravitatie en van gravitatie-energie. 
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21c.9) Bepalen hoeveelheid en hoe de ‘left’-overs tijdens bij de groei van dat centrale zwarte 

gat worden afgevoerd.  

21c.10) Hoe snel worden die ‘left’-overs terug gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw 

waterstof. De ontwikkelingen in de lengte en de opbouw van beide vortexen in  duizenden 

lichtjaren.  

21c.11) Hoe ontwikkelen die vortexen van de centrale zwarte gaten zich en hoe ver strekken 

die zich uit. Welke hoeksnelheid hebben deze vortexen. Wat is hun ruimtelijke structuur. 

21c.12) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de dan aanwezige 4 – 6 

verschillende snelheden van het centrale zwarte gat binnen het cluster van sterrenstelsels 

binnen de heelalbolschil/ het heelal.   

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 

 

-) Rest van de in opbouw zijnde sterrenstelsels: 

21c.13) Bepalen de mate van de lengte van de spiraalarmen ten opzichte van R1 en de rotatie 

van deze spiraalarmen in relatie tot het moment van de Big Bangs en de ontwikkeling van de 

gravitatie zowel in de spiraalarmen als in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel.  

21c.14) Bepalen macrovorm van de spiraalarmen in relatie tot de aanwezige gravitatie. 

Bepalen vorm en afbuiging van die spiraal armen. 

21c.15) Bepalen toename van het centrale zwarte gat en van zijn rotatie gravitatie,   

21c.16) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Volgen van het radioactief verval in 

materie in de spiraalarmen.  

21c.17) Volgen van de groei door gravitatie van de biljoenen grote bollen (pre-sterren) en 

kleinere sub-bollen (pre-planeten) en het ophopen van waterstof en helium plasma/ gas 

rondom die inmiddels biljoenen vaste dan wel vloeibare hemellichamen.  

Grote bollen resulteren later in de kernen van sterren. De daaromheen roterende sub-bollen 

resulteren in planeten.  

21c.18) Bepalen hoeksnelheid van alle snelheden/ kinetische energie van die kernen van pre-

sterren en van pre-planeten. Bepalen afname uitdijingssnelheid heelalbolschil en toename van 

de rotatie/ hoeksnelheden binnen die HBS. Effecten daarvan op de verdeling van gravitatie en 

van gravitatie-energieën.   

21c.19) Hoeveel van de via beide vortexen afgevoerde straling is inmiddels weer terug 

gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof? 

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 

 

 

-) Fase 22 heelalcyclus: Moment 12: Start kernfusie H in sterren; 
-) Start kernfusie in sterren. Vanwege de aanwezigheid van radioactief materiaal start die 

kernfusie van waterstof bij veel lagere temperatuur en druk dan bij de Big Bangs in fase 16 en 

start van de S en E sterrenstelsels.  

-) De eerst sterren startten ongeveer 20  miljard jaar geleden met hun kernfusie. De fusie 

startte het eerst in de grootste van de gevormde protosterren met extreem heet plasma. Die 

kernfusie start spontaan vanwege de aanwezigheid van hoog radioactieve atomen in het 

centrum van deze grote eerste sterren.  

-) Door de aanwezigheid van deze radioactieve elementen in de kern van de sterren zal dit 

fusieproces veel eerder en bij een veel lagere temperatuur en druk op gang komen dan in de 

eerdere waterstofsupernova's / Big Bangs toen nog sprake was van 100% puur waterstof 

plasma!  

-) De fasen 17 tot 22 vergen ongeveer 15 – 20 miljard jaar en zijn op een paar miljard jaar na 

niet waarneembaar te krijgen via elektromagnetische straling. Op termijn kan via sterk 
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verbeterde LIGO/ Virgo technieken en via de Einstein tot circa 30 lichtjaar ver 

teruggekeken worden in de tijd/ heelalkloktijd. Die LIGO technieken berusten op het 

waarnemen en meten van schokgolven van gravitatie-energie. Gravitatie is en blijft een niet 

meetbaar fenomeen.  

-) De kernfusie in sterren starten 35 tot 40 miljard jaar na de Little Bang en circa 20 – 25  

miljard jaar geleden.  

-) Dat punt ligt circa 7 miljard jaar eerder dan 13,8 miljard jaar, onze maximale ‘waarneming’ 

horizon via de heelalbolschil (HBS)! Document G12 & figuren 36a – 36r. 

-) Ongeveer 11 - 13,8 miljard jaar geleden waren er al volledig functionerende sterrenstelsels! 

-) De auteur schat in dat het huidige universum / HBS ten minste 40 tot 50 miljard jaar en 

vermoedelijk reeds 50 – 65 miljard jaar oud is.  

-) De heelalbolschil is opgedeeld in 4 tot 20 miljoen identieke cluster/ facetgebieden ieder met 

en 4 – 5 duizend sterrenstelsels. Figuren 60 – 63 Document G8. 

-) Vanuit het aanwezig waterstof wordt in eerste instantie uitsluitend helium gevormd via 

binding van schil-elektronen aan de atoomkern. Bij kernfusie vermindert het aantal ‘schil’-

elektronen. Daarmee verliest een ster gravitatie en dus ook gravitatie-energie. De 

atoomkernen zijn uitsluitend opgebouwd uit protonen en elektronen. Document F1d & 

figuren schetsen de structuur van atoomkernen zonder neutronen.   

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 22 en Moment 12/ Kantelpunt 12: 
22.1) Bepalen druk en temperatuur waarop kernfusie in sterren start. 

22.2) Bepalen hoe snel kernfusie wordt afgewikkeld in de tijd in relatie tot de omvang van de 

ster.  

22.3) Immers deze met de atoomkern gefuseerde ‘schil’-elektronen hebben ook hun vermogen 

verloren om gravitatie op te wekken en daarmee navenant de bijbehorende gravitatie-energie. 

22.4) Bepalen door sterren uitgestoten zonnewind en hoeveelheid infrarood fotonen en 

fotonen van licht. 

22.5) Bepalen rotatie/ hoeksnelheid van de sterren.    

22.6) Bepalen 5 - 8 bewegingen van hemellichamen binnen de HBS en daarmee bewegingen 

van atomen in het heelal. Bepalen aantal componenten van gravitatie en componenten van 

fysische en chemische krachten van het atoom en van hun fysische en chemische bindingen.  

22.7) Start tijdsduur < 1 sec. 

 

 

-) Fase 23 heelalcyclus:   Periode 11: Alle materie fuseert tot ≥ Be en wordt 

via gravitatie samen met alle energie 100% opgesloten in één van de 

centrale cluster zwarte gaten (CCZG):  
-) Het heelal/ HBS is aanbeland in de huidige fase 23 van de heelalcyclus. Die fase neemt 

ongeveer 350 - 450 miljard jaar in beslag met volledig werkende en met elkaar botsende 

sterrenstelsels / zwarte gaten. ****) 

-) Aan het eind van fase 23 brengt gravitatie de uitdijingsnelheid terug tot nul. Het heelal 

bereikt dan zijn maximale uitdijing van circa 11 – 12 miljard lichtjaar.  

-) Hoofddoel fase 23/ periode 11 is:  

a) De fusie in sterren en tijdens supernova’s van alle in de HBS aanwezige H2, He en Li tot 

beryllium of tot hogere elementen die acceptabel zijn voor opname in zwarte gaten. 

b) Zorgen dat alle neutrino’s en fotonen worden omgevormd tot protonen, elektronen en 

waterstof en vorming van nieuwe sterren,  

c) Dat alle nieuwe waterstof via kernfusie in sterren wordt omgevormd tot Be en hoger, 
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d) Alle materie en kinetische energie steeds verder wordt opgesloten in lokale zwarte gaten 

die via gravitatie en botsingen uiteindelijke samengevoegd worden tot één centraal cluster 

zwart gat (CCZG).   

e) Alle thans aanwezige 9 – 11 snelheden worden via gravitatie en botsingen tussen 

sterrenstelsels uiteindelijk geconcentreerd in één CCZG die nog slechts één rotatiesnelheid 

heeft die nabij de lichtsnelheid c bedraag. 

-) Dat gehele proces vergt heel veel tijd; circa 350 – 450 miljard jaar of meer. 

-) Het heelal/ de heelalbolschil bevindt zich thans aan het begin van fase 23 die al 15 tot 18 

miljard jaar aan de gang is. Alle atomen zijn via hemellichamen onderhevig aan 9 – 11 

snelheden binnen de heelalbolschil.  

-) Aan het einde van fase 23 heeft gravitatie alle materie en alle 4 – 5 duizend S en E 

sterrenstelsels van het cluster samengevoegd tot één centraal cluster zwarte gat (CCZG) en is 

slechts één hoeksnelheid overgebleven. Bij alle CCZG-en staat alle rotatie assen precies 

gericht op centrum C. 

-) De elementen ≥ beryllium zijn de enige elementen die kunnen overgaan in zwart gat 

elementen. Alleen elementen vanaf Be zijn acceptabel voor opname in een (lokaal) zwart gat. 

Zie document F1e & figuren. Zwarte gaten accepteren geen H, H2, He, Li , losse portonen / 

elektronen en fotonen/ neutrino’s. De left-overs worden via beide al dan niet zichtbare 

vortexen afgevoerd.   

-) Gedurende deze extreem lange periode fuseren alle sterren hun waterstof, helium en lithium 

samen tot elementen ≥ beryllium. Alle fotonen worden omgezet in protonen / elektronen, 

waterstof en in nieuwe sterren met kernfusie. 

-) Alle elektromagnetische straling en alle deeltjesstraling worden binnen 13,8 miljard jaar 

eveneens omgezet in protonen en elektronen, waterstof en vervolgens via kernfusie in sterren 

tot beryllium of hogere elementen.  

-) Uiteindelijk moet alle materie, alle straling/ energie en alle lokale zwarte gaten volledig 

'opgeslokt' worden door het centrale  cluster zwart gat (CCZG) zoals M87 er één van is.  

-) Aan het einde van fase 23 is het heelal absoluut duister en koud. Dan bestaat de 

heelalbolschil uit slechts 4 tot 20 miljoen identieke centrale cluster zwarte gaten/ CCZG  

verspreid over in de gehele heelalbolschil.  

-) Die heelalbolschil is dan 0 kelvin en bereikt tevens zijn maximale omvang met een straal 

van circa 10 - 12 miljard lichtjaar ten opzichte van centrum C. 

-) Die centrale cluster zwarte gaten (CCZG)roteren met tegen de lichtsnelheid c om hun op C 

gerichte assen en zijn daarnaast super koud (2,7 kelvin).  

-) Vanwege de gravitatie, aanwezig sinds de vorming van het waterstofatoom neemt de 

expansie snelheid van de heelalbolschil steeds verder af. Die bij het afremmen vrijkomende                       

energie wordt omgezet in a) rotatiesnelheid van zwarte gaten en uiteindelijk de hoeksnelheid 

van die CCZG ‘s.  

-) Aan het einde van fase 23 is deze uitdijingssnelheid/ -gravitatie binnen deze steeds perfect 

ronde heelalbolschil overal teruggebracht tot nul. De gravitatie-energie t.o.v. C neemt 

daarmee eveneens af tot nul.  

-) Deze uitdijingssnelheid/ gravitatie is dan volledig omgezet in hoeksnelheid van alle centrale 

cluster zwarte gaten en die neemt toe tot nabij de lichtsnelheid c. Figuren 60 - 63 Document 

G8. De expansiesnelheid van dit heelal, is dan volledig omgezet in hoeksnelheid van die 

CCZG-en.   

-) Gedurende deze honderden miljarden jaren durende periode worden alle sterren, planeten 

en kleinere zwarte gaten geabsorbeerd en opgenomen in het centrale cluster/ facet zwarte gat 

R1 Af, aanwezig in het midden van ieder cluster/ facetgebied.  

-) De instabiele hogere atomen aanwezig in dit centrale cluster/ facet zwarte gat moeten zelf 

ook volledig stabiliseren binnen die 350 – 450 miljard jaar. Dat stabiliseren van zwart gat 
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atoomkernen vindt plaats via het uitstoten van kosmische straling (protonen, elektronen en 

neutronen (1p + 1e).  

-) De vortexen verdwijnen in deze periode volledig.   

-) Fase 23 vergt extreem veel tijd. Botsingen tussen sterrenstelsels reduceren de huidige 9 - 11 

snelheden in de USS tot slechts één hoeksnelheid van het centrale facet zwarte gat R1 Af. 

Alle rotatieassen R1 Af staan dan precies gericht op het centrum C van het heelal.  

-) Zelfs de eerste 4 tot 6 miljard jaar van fase 23 kunnen niet meer worden waargenomen.  

-) Onze perceptie / ‘gebeurtenis’ horizon van de cyclus van het universum is extreem beperkt. 

Via fotonen kan in technisch opzicht niet veel verder worden uitgerekt dan 13,8 miljard 

lichtjaar! Zie figuren 61 - 69 document G8.  

-) Met verbeterde gravitatietechnieken kan deze ‘waarneming’-horizon worden vergroot van 

13,8 jaar (fotonen) tot ongeveer 30 miljard lichtjaar (schokgolven van gravitatie-energie! 

Bovenstaande informatie verklaart het verleden en de nabije toekomst tijdens fase 23. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 23 en Periode 11: 
 

-) Heelalbolschil: 

23.1) Bepalen duur periode 11 in enkele honderden miljarden jaren. 

23.2) Bepalen uitdijingsnelheid heelalbolschil bij start en het einde van periode 11. 23.3) 

Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 11 en aan het einde van 

periode 11. In periode 11 wordt de uitdijingssnelheid gereduceerd tot nul . 

De gravitatie ten opzichte van centrum C en bijbehorende gravitatie-energie ten opzichte van 

C is dan eveneens afgenomen tot nul! Alle uitdijingssnelheid is dan omgezet in rotatie/ 

hoeksnelheid van centrale cluster zwarte gaten/ CCZG.  

23.3) Bepalen wanneer de uitdijingsenergie volledig is omgezet in hoeksnelheid/ gravitatie en 

in gravitatie-energie binnen de heelalbolschil. Die energie is dan volledig omgezet in rotatie/ 

hoeksnelheid/ energie. 

23.4) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels. Toename 

van deze rotatie/ hoeksnelheden van sterrenstelsels binnen de heelalbolschil.  

23.5) Vaststellen aantal rotatie/ hoeksnelheden binnen clusters van sterrenstelsels bij het begin 

van periode 11. Aan het eind is slechts één rotatie/hoeksnelheid overgebleven. Dan staat de 

rotatieassen van alle CCZG precies gericht op centrum C. 

23.6) Volgen van de afname van het aantal hoeksnelheden gedurende periode 11 in 

samenhang met de toename van deze rotatie/ hoeksnelheden van de overgebleven 

sterrenstelsels en hun centrale zwarte gaten binnen de heelalbolschil. 

23.7) Vaststellen van de toename van hoeveel gravitatie en hoeveel gravitatie-energie binnen 

de heelalbolschil in relatie tot de afname van die 10 – 11 snelheden aan het begin en slechts 

één overblijvende rotatie/hoeksnelheid aan het eind van periode 11.  

23.8) Door kernfusie worden steeds meer ‘schil’-elektronen omgezet in ‘kern’-elektronen. 

Daardoor verdwijnen gravitatie en gravitatie-energie! Deze door ‘schil’-elektronen 

gegenereerde gravitatie en gravitatie-energie neemt af tot circa de helft. De rest blijft in stand 

als gravitatie binnen die CCZG.  

23.9) De vraag is of ‘schil’-elektronen van zwart gat atomen evenveel gravitatie genereren als 

de ‘schil’-elektronen van gewone atomen.  

23.10) Resulteert de enorme hoeksnelheid van zwarte gaten/ centrale zwarte gaten van 

sterrenstelsels in een hogere/ lagere gravitatie dan bij gewone atomen?  (Alleen gelijke 

gravitatie-componenten trekken elkaar wederzijds aan. Van elkaar verschillende componenten 

staan indifferent jegens elkaar) 

Zie verder ook overeenkomstige punten fase 19. 
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-) Centrale zwarte gaten sterrenstelsels die opgaan in de in opbouw zijnde centrale 

cluster zwarte gaten (CCZG): 

23.11) Bepalen aantal centrale zwarte gaten begin periode 11. 

23.12) bepalen snelheid botsingen tussen de sterrenstelsels en reductie van het aantal van 9 – 

11 snelheden zodat aan het eind van deze periode 11 in alle 4 – 20 miljoen clusters slechts één 

centraal cluster zwarte gat en één rotatie/hoeksnelheid overblijft. 

23.13) Bepalen toename omvang van de na botsingen resterende centrale zwarte gaten 

gedurende periode 11. Met hoeveel massa, materie, gravitatie en kinetische energie zijn die 

resterende centrale zwarte gaten toegenomen.  

23.14) Voorlopig wordt gaat de auteur er van uit dat bij iedere botsing één van de 9 – 11 

snelheden verdwijnt. Dat perkt de maximale omvang van de clusters in tot circa 4 – 5 duizend 

sterrenstelsels, mogelijk meer.   

23.15) Bepalen toename hoeksnelheid van de na botsingen resterende centrale zwarte gat en 

van zijn rotatie/ hoek gravitatie. 

23.16) Bepalen snelheid afname van het aantal rotatie/hoeksnelheden waaraan de 

overblijvende centrale zwarte gat van de sterrenstelsels (CZGS) onderhevig binnen het heelal 

en binnen de heelalbolschil.  

23.17) Bepalen afname uitdijingssnelheid en daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-

energie (= donkere energie) ten opzichte van centrum C. Bepalen toename van de 9 - 11 

vormen van hoeksnelheden binnen de heelalbolschil en toename van de daaraan gekoppeld 9 - 

11 vormen van gravitatie en van gravitatie-energie. 

23.18) Aan het einde van periode 11 zijn alle 9 – 11 bewegingen gereduceerd tot één 

hoeksnelheid van het centrale cluster zwarte gat/ CCZG.  

23.19) Bepalen hoeveelheid en hoe de ‘left’-overs tijdens bij de groei van dat centrale zwarte 

gat worden afgevoerd. Ruim voor het eind van periode 11 zijn alle zwarte gaten volledig 

stabiel geworden via het uitstoten van hoogenergetische kosmische straling; protonen, 

elektronen, neutronen.   

23.20) Hoe snel worden die ‘left’-overs terug gevormd tot protonen, elektronen en tot nieuw 

waterstof. De ontwikkelingen in de lengte en de opbouw van beide vortexen in  duizenden 

lichtjaren.  

23.21) Ruim voor het einde van periode 11 moet alle via deze vortexen uitgestoten 

kosmische straling weer voor 100% zijn terug gevormd tot protonen, elektronen, waterstof, 

nieuwe sterren, via kernfusie tot atomen ≥ en weer zijn opgenomen in één van de aanwezige 

zwarte gaten, 

23.22) Hoe groot zijn die vortexen van de centrale zwarte gaten aan het begin periode 11 en  

hoe ver strekken die zich uit. Welke hoeksnelheid hebben deze vortexen. Wat is hun 

ruimtelijke structuur.  

23.23) In welke mate nemen beide vortexen af gedurende periode 11?  

23.24) Bepalen verdeling van gravitatie en gravitatie-energie over de 11-13 verschillende 

snelheden bij het begin van periode 11 en hoe die snelheden samen opgaan in slechts één 

rotatie/ hoeksnelheid aan het eind van periode 11. 

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 

 

-) Rest van de in opbouw zijnde en teven verdwijnende sterrenstelsels binnen het 

clustergebied: 

23.25) Bepalen kernfusie in sterren en de duur volledige omzetting van H via He, Li in Be en 

hoger. 
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23.26) Bepalen snelheid omvormen van geëmitteerde fotonen van licht en infrarood en van 

kosmische straling tot protonen, elektronen en tot nieuw waterstof resulterend in nieuwe 

sterren.  

23.27) Binnen welke periode van miljarden jaren zijn die door sterren en bij supernova’s 

uitgezonden fotonen weer terug als materie en ingevangen als zwart gat atomen in lokale 

zwarte gaten.    

23,28) Bepalen snelheid opname van Be in zwarte gaten en in snelheid toename hoeveelheid 

massa, materie en kinetische energie in die verschillende vormen van zwart gaten. 

23.29) Effecten daarvan op gravitatie en gravitatie-energie ten opzichte van centrum C en 

binnen de heelalbolschil/ HBS. 

23.30) Bepalen van de lengte van de spiraalarmen ten opzichte van R1 en de rotatie van deze 

spiraalarmen aan het begin van periode 11 in relatie tot het moment van de Big Bangs van 

sterrenstelsels en de ontwikkeling van de gravitatie zowel in de spiraalarmen als ook in het 

centrale zwarte gat van het sterrenstelsel.  

23.31) Aan het eind van periode 11 zijn die spiraalarmen volledig verdwenen in het centrale 

zwart gat van: a) het centrale zwart gat van het sterrenstelsel en uiteindelijk aan het eind van 

periode 11 dan b) in het centrale cluster zwarte gat samen met 4 – 5 duizend andere 

sterrenstelsels.   

23.32) Bepalen hoe snel via botsingen tussen sterrenstelsels het aantal sterrenstelsels afnemen 

en het aantal snelheden afnemen en welke effecten dat heeft op de macrovorm van het  cluster 

en op de daarbinnen aanwezige gravitatie, sub vormen van gravitatie en gravitatie-energie. 

23.33) Bepalen verloop van botsingen tussen sterrenstelsels en de toename van de 

hoeveelheid materie in die centrale zwarte gaten en toename van de hoeksnelheid van die 

resterende centrale zwarte gaten en effecten daarvan op de gegenereerde hoeveelheid rotatie 

gravitatie en vormen van gravitatie-energie,   

23.34) Volgen van het stabilisatie proces binnen die centrale zwarte gaten en daarmee 

uitgezonden hoogenergetische kosmische straling. Volgen van het radioactief verval in 

materie in de spiraalarmen en daarbij uitgezonden kosmische straling.  

23.35) Binnen welke tijd wordt die kosmische straling terug gevormd tot waterstof en via 

sterren/supernova’s omgezet in Be en hoger acceptabel voor zwarte gaten.  

23.36) Volgen van de groei door gravitatie van het centrale cluster zwart gat uit 4 – 5 duizend 

sterrenstelsels en tientallen miljarden sterren en planeten en lokale zwart gaten.  

23.37) Aan het eind van periode 11 mag geen enkel foton, proton, elektron, neutron of atoom 

meer aanwezig zijn buiten het centrale cluster zwart gat/ CCZG. Alle uitdijingssnelheid/ 

kinetische energie is dan omgezet in één hoeksnelheid van het centrale cluster zwarte gat 

(CCZG).  

23.38) Beide vortexen zijn leeg en inmiddels volkomen verdwenen. Binnen zwarte gaten is 

alle materie reeds tientallen jaren volledig gestabiliseerd. Alle kosmische straling is inmiddels 

volledig terug gevormd tot waterstof en via kernfusie omgezet in Be en hoger. 

23.39) Naast die 4 – 20 miljoen centrale cluster zwarte gaten is de heelalbolschil absoluut 

duister, zonder enige vorm van EM straling en met een temperatuur < 2,7 kelvin. 

Zie verder overeenkomstige punten fase 19. 
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-) Fase 24 heelalcyclus:   Moment 13 & maximum uitdijing van het heelal en 

de heelalbolschil:  

-) Alle massa, materie en kinetische energie is in de voorafgaande circa 350 – 450 miljard jaar 

voor 100% gevangen en opgesloten in de dan aanwezige 4 – 20 miljoen centrale cluster 

zwarte gaten (CCZG). In ieder CCZG heeft gravitatie circa 3 – 5 duizend sterrenstelsels 

samengebracht. Aan het eind van de uitdijing resulteert ieder cluster dan in één CCZG. Die 

uitdijing eindigt dan heelalwijd op hetzelfde moment.  

-) De heelalbolschil is dan gevuld met 4 – 20 miljoen identieke centrale cluster zwarte gaten.  

-) Via botsingen zijn voordien in fase 23 alle 9 – 11 eerder aanwezige (rotatie/hoek-) 

snelheden opgegaan in slechts één hoeksnelheid van dat als enige overgebleven centrale 

cluster zwarte gat (CCZG). Alle CCZG hebben een zelfde straal van circa 400 – 700 duizend 

km.  

-) Deze CCZG’s roteren allemaal met tegen de lichtsnelheid equatoriaal om hun as. De 

rotatieassen staan allemaal exact gericht is op het centrum C heelal. Die hoeksnelheid kan 

gericht zijn klok mee of klok tegen. 

-) De uitdijingssnelheid heelalbolschil is afgenomen tot nul; de hoeksnelheid tot nabij de 

lichtsnelheid.  De hoeksnelheden van alle CCZG’s zijn exact gelijk en nabij de lichtsnelheid. 

Alle CCZG’s bezitten evenveel kinetische energie. 

-) De heelalbolschil/ HBS is nog steeds een perfect ronde ballon die over 350 – 450 miljard 

jaar overall exact tegelijkertijd zijn maximale omvang bereikt met een straal van naar 

schatting 10 – 12 miljard lichtjaar met centrum C steeds perfect in het centrum 

gepositioneerd. 

-) Binnen de heelalbolschil zijn alle EM straling en alle deeltje-straling verdwenen en 

omgevormd tot zwart gat atomen en opgenomen in de CCZG’s. 

-) Het heelal/ heelalbolschil/ HBS is super koud met een temperatuur van circa 2,6 kelvin. Dat 

is de resterende achtergrondtemperatuur van het heelal. Dit is tevens de minimum temperatuur 

van zwart-gat atomen. 

-) Net als bij de start van dit heelal circa 400 – 500 miljard jaar geleden is het heelal weer 

uiterst overzichtelijk geworden. 

 

 Benodigde formules/ grootheden Fase 24/ Moment 13: 
 

-) Heelalbolschil: 

24.1) Bepalen moment maximale uitdijing heelal moment 13 in honderden miljoenen/ 

miljarden jaren na de start met een superkoude Little Bang. 

24.2) Bepalen maximale rotatie/ hoeksnelheid van de CCZG en daarmee kinetische energie op 

moment maximale uitdijing van de heelalbolschil/ HBS.  

24.3) Bepalen in hoeverre uitdijingssnelheid is omgezet in hoeksnelheid en in rotatie-

gravitatie. De hoeksnelheid bedraagt rond de lichtsnelheid c.  

24.4) De uitdijingssnelheid heelalbolschil en de uitdijings-gravitatie en bijbehorende 

gravitatie-energie t.o.v. C is gereduceerd tot nul. 

 

-) Centrale Cluster zwarte gaten (CCZG): 

24.5) Bepalen omvang centraal cluster zwarte gat op moment 13 en de hoeksnelheid, rotatie-

gravitatie en rotatie-energie. Slechts één hoeksnelheid is overgebleven. Rotatie as staat exact 

gericht op centrum C heelal. 

24.6) Naast de elementaire krachten lading en spin is alleen nog de rotatie-gravitatie 

overgebleven.   
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-) Fase 25 heelalcyclus:   Moment 14: Start samentrekken heelalbolschil/ 

HBS richting centrum C: 
-) Ongeveer 400 - 500 miljard jaar na de Little Bang start onder invloed van rotatie-gravitatie 

het inkrimpen van de perfect ronde heelalbolschil bestaande uit 4 – 20 miljoen identieke 

centrale cluster zwarte gaten/ CCZG. 

-) Dat inkrimpen van de heelalbolschil door gravitatie start overall exact gelijktijdig en steeds 

met dezelfde snelheid.   

-) Het is goed te realiseren dat de heelalkloktijd lineair blijft doorlopen terwijl de ruimte van 

het heelal t.o.v. centrum C weer gaat inkrimpen en afnemen.  

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 25/ Moment 14: 
25.1) Bepalen moment maximale uitdijing heelal moment 13 in honderden miljoenen/ 

miljarden jaren na de start met een superkoude Little Bang. 

25.2) Bepalen maximale rotatie/ hoeksnelheid van de CCZG en daarmee de kinetische energie 

van het heelal op moment maximale uitdijing HBS. Geen verlies aan kinetische energie1 

25.3) Bepalen in hoeverre uitdijingssnelheid volledig is omgezet in hoeksnelheid en in rotatie-

gravitatie. De gravitatie en gravitatie-energie t.o.v. C is gereduceerd tot nul. Gravitatie is 

uitsluitend aanwezig binnen de heelalbolschil. 

 

-) Centrale Cluster zwarte gaten (CCZG): 

25.4) Bepalen omvang centraal cluster zwarte gat op moment 13 en de hoeksnelheid, rotatie-

gravitatie en rotatie-energie. Van alle eerdere 10 – 11 snelheden in fase 23 is slechts één 

hoeksnelheid is overgebleven. 

24.5) Naast de elementaire krachten van elektrische lading en magnetische spin is alleen nog 

de rotatie-gravitatie overgebleven.   

 

  

-) Fase 26 heelalcyclus:  Periode 12: Inkrimpen heelalbolschil van CCZG 

richting centrum C door gravitatie: 
-) Fase 26 omvat een extreme lange periode van 35 – 50 biljoenen (1012) jaren waarin 

gravitatie alle centrale cluster zwarte gaten (CCZG) gelijktijdig en gecoördineerd terugleidt 

naar centrum C van het heelal. Door gravitatie komen alle CCZG ook weer exact 

tegelijkertijd aan bij centrum C. 

-) Dat inkrimpen van de heelalbolschil neemt naar schatting circa 34 – 49 biljoen jaar in 

beslag. Misschien wat minder en vermoedelijk niet veel meer. 

-) Dat inkrimpen is tegengesteld gericht aan de rotatie/ hoeksnelheid van het CCZG. Die 

rotatie was immers het resultaat van de afname van de uitdijingssnelheid door gravitatie.  

-) Dat inkrimpen van de heelalbolschil gaat daardoor ten koste van de rotatie/ hoeksnelheid 

van die CCZG. Tijdens het inkrimpen gaat die steeds minder snel om hun as roteren. Alle 

rotatieassen staan en blijven steeds exact gericht op centrum C. 

-) Die CCZG mogen elkaar pas raken als deze volledig ontdaan zijn van hun hoeksnelheid.  

-) Het inkrimpen van de steeds perfect ronde heelalbolschil vindt plaats bij een vaste, vrij 

lage, inkrimpsnelheid van circa 0.10 - 0.15 Mm/s. Figuren 1 – 5 Document G8. 

-) In deze figuren moet ieder sterrenstelsel gelezen worden als identiek cluster van 4 – 5 

duizend sterrenstelsels. 

-) Bij de start van het inkrimpen is de rotatie/ hoeksnelheid gelijk aan de uitdijingssnelheid/ 

energie aan het begin van de uitdijing van het heelal. Die bedraagt tegen de lichtsnelheid. 
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-) Onderweg terug naar centrum C wordt de inkrimpsnelheid van de 4 – 20 miljoen CCZG in 

de heelalbolschil min of meer constant.  

-) Onderweg naar centrum C komen die CCZG als een ballon van CCZG’s ook steeds dichter 

naar elkaar toe. Tegelijkertijd neemt hun rotatie/ hoeksnelheid af en daarmee ook hun rotatie/ 

hoekgravitatie.  

-) De auteur gaat er voorshands van uit dat dit resulteert in een gelijkblijvende en constante 

inkrimpsnelheid. Dat moet nog uit het gravitatiemodel blijken, 

-) Met de tijd gaan die CCZG steeds langzamer roteren bij een gelijkblijvende 

inkrimpsnelheid van 0,10 – 0,15 Mm/s of 100 – 150 km/s! 

-) Gedurende deze terugtocht naar centrum C worden alle CCZG’s dus volledig gestript van 

het rotatie/ hoeksnelheid en van hun kinetische rotatie-energie en daaraan gekoppelde rotatie-

gravitatie.  

-) De in fase 7 bij de vorming van waterstof kosteloos aan het heelal toegevoegde hoeveelheid 

gravitatie-energie wordt nu volledig gebruikt om de versnelling in de inkrimping van de HBS 

continu af te remmen tot een min of meer constante inkrimpsnelheid/ -gravitatie.  

-) Dit resulteert in een heel rustige inkrimping van de heelalbolschil die uitmondt in een super 

softe Crunch! Geen Big Crunch dus! 

-) De totale gravitatie in het heelal/ heelalbolschil/ HBS neemt steeds verder af en daarmee 

ook de totale gravitatie-energie (= donkere energie) in het heelal.   

-) Tijdens die periode van inkrimpen genereren alle individuele CCZG’s steeds nog wel 

voldoende inkrimp-snelheid/ -gravitatie om boven de kritische zwart gravitatie (Krizgag) te 

blijven. (Eén voortijdige explosie zou het einde van de heelalcyclus betekenen) 

Zie de figuren 6, 6a en 7 Document G8. (Eén cluster bestaat uit circa 4 – 5 duizend of 

meer sterrenstelsels) 

-) De reis terug naar centrum C is veruit de langste fysische fase binnen de heelalcyclus.  

-) Deze CCZG zijn reeds in fase 23 volledig gestabiliseerd. Alle in fase 23 vanuit deze CCZG 

uitgezonden kosmische deeltjesstraling is weer volledig omgezet is zwart gat atomen en 

opgenomen in één van die CCZG’s. 

-) De heelalbolschil/ HBS is volledig zonder fotonen/ duister en zonder enige vorm van 

kosmische straling. 

-) Bij alle CCZG zijn de vortexen ook volledig verdwenen.  

-) Alle CCZG bewegen in een rechte lijn naar centrum C heelal. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 26/ Periode 12: 
 

-) Heelalbolschil: 

26.1) Bepalen eerste periode met versnelling inkrimpsnelheid heelalbolschil bij start van de 

inkrimping. 

26.2) Bepalen daarna van de constante inkrimpsnelheid gedurende periode 12. Tevens 

vaststellen of sprake is van een niet constante inkrimpsnelheid in periode 12. 

26.3) Bepalen duur inkrimp periode 12 in biljoenen (1012)jaren. 

26.4) Bepalen afstand tot centrum C in lichtjaren bij start en einde periode 12. Dat is het 

moment dat de CCZG elkaar raken en met elkaar versmelten. 

26.5) Bepalen van de hoeveel uitdijings-/ rotatie-energie aan het begin van periode 12 en 

hoeveel daarvan nog is overgebleven aan het eind van periode 12.  

  

-) Centrale cluster zwarte gaten (CCZG): 

26.6) Bepalen snelheid afname hoeksnelheid CCZG in relatie tot hun afgenomen gravitatie en 

kleiner wordende afstanden tussen die CCZG onderling op de heelalbolschil.  
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-) Fase 27 heelalbolschil:  Moment 15: Start samensmelten van alle CCZG 

tot één dikke heelalbolschil van zwart gat materie: 
-) Tijdens die terugtocht van 35 - 50 biljoen jaar bewogen alle 4 – 20 miljoen CCZG’s in een 

rechte lijn naar centrum C heelal. In die periode en pas net voordat die CCZG elkaar raken 

zijn alle 4 - 20 miljoen CCZG volledig ontdaan van hun rotatie en hoeksnelheid.  

-) Die gelijke bolvormige, niet meer roterende, CCZG raken elkaar op hetzelfde moment/ 

heelalkloktijd/ HKT en overal op dezelfde afstand van centrum C. 

-) Dat samensmelten van die CCZG resulteert in de vorming van een dikke perfect ronde 

heelal bolschil bestaande uit stabiele zwart gat materie met een straal van enkele miljarden km 

en met een dikte van circa 300 – 400 duizend km en bestaande uit zwart gat materie/ zwart gat 

atomen ≥ Be. Figuren 6, 6a en 7 Document G8.  

-) Dat samensmelten en vormen van één exact ronde dikke heelalbolschil zou kunnen worden 

aangemerkt als aparte periode! 

-) Start verdringing zwart gat atomen onderling in de heelalbolschil/ HBS. 

-) Zowel binnen als buiten die heelalbolschil van zwart gat materie is geen materie noch enige 

vorm van elektromagnetische (EM) straling aanwezig noch enige vorm van kosmische 

straling. Het heelal is donker en koud. 

-) De totale hoeveelheid gravitatie en bijbehorende gravitatie-energie die in fase 7 kosteloos 

was toegevoegd is inmiddels drastisch afgenomen. Bijna geheel verbruikt om de versnelling 

van inkrimpen af te remmen en nagenoeg volledig verdwenen. Figuren 79I – 79 XI 

document G8. 

-) De totale gravitatie blijft ver boven de kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag. De daarvoor 

benodigde gravitatie is gerelateerd aan de inkrimpsnelheid van deze heelalbolschil van zwart 

gat materie richting centrum C. 

-) De heelalbolschil blijft steeds perfect rond met centrum C steeds precies in het midden. 

 

Benodigde formules/ grootheden Fase 27/ Moment 15: 
  

-) Heelalbolschil: 

27.1) Bepalen snelheid inkrimpsnelheid heelalbolschil/ HBS en duur van het volledig 

samensmelten CCZG’s tot één heelalbolschil met een dikte van uiteindelijk circa 300 – 400 

duizend km. Duur vorming van deze heelalbolschil in dagen. 

27.2) Bepalen inkrimpsnelheid heelalbolschil/ HBS gedurende deze periode en de daardoor 

gegenereerde gravitatie/ gravitatie-energie. 

27.3) Afstand tot centrum C in lichtjaren bij moment 15. 

27.4) Bepalen dikte heelalbolschil/ HBS en het volume van deze HBS.  

27.5) Bepalen mate verdringing en effect daarvan op de afname van de inkrimpsnelheid en 

door snelheid gegenereerde hoeveelheid gravitatie.  

 

 

-) Fase 28 heelalbolschil:   Periode 13: Vorming van het Little Bang zwarte 

gat: 
-) Deze periode betreft het laatste stadium in het super soft samentrekken van de 

heelalbolschil en de vorming van het Little Bang zwarte gat met daarin door gravitatie 

verzameld alle massa, materie en kinetische energie van het heelal.  

-) Door verdringing van zwart gat atomen onderling neemt de inkrimpsnelheid steeds verder 

af. Daarmee neemt de als laatste overgebleven vorm van inkrimpgravitatie steeds verder af 

richting Kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag.  
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-) Dit in aanbouw zijnde Little Bang zwarte gat nadert steeds meer het punt van de Kritische 

zwart gat gravitatie/ Krizgag. Krizgag is equivalent aan de hoeveelheid gravitatie van 5 – 10 

sterren als de zon. Die gravitatie is nodig om de elkaar afstotende zwart gat atomen 

opgesloten en daarmee stabiel te houden in een zwart gat. Krizgag vertegenwoordigt een 

relatief uiterst geringe hoeveelheid gravitatie, van slechts 5 – 10 sterren als onze zon, om 

zwart gaten stabiel te houden. Krizgag is in beginsel kwantitatief gelijk voor alle typen van 

zwarte gaten! 

-) Deze laatste periode in de heelalcyclus met vorming van het Little Bang zwarte gate neemt 

slechts enkele millennia in beslag.  

-) De straal van de steeds perfect ronde binnenruimte wordt steeds kleiner. Deze binnenruimte  

verdwijnt uiteindelijk vrijwel volledig.  

-) Aan het eind van periode 13 neemt de inkrimpsnelheid af tot vrijwel nul. Het Little Bang 

zwarte gat heeft dan een straal van circa 50 – 100 miljoen km of meer met C steeds precies in 

het midden. Figuren 10 – 12 Document G8. (In deze figuren stelt ieder zwart gat in feite één 

centraal cluster zwart gat (CCZG) voor als restant van 4 – 5 duizend of meer sterrenstelsels)   

-) Gravitatie voegt alle massa, materie en kinetische energie in het heelal samen in één Little 

Bang zwarte gat. De inkrimp gravitatie nadert Krizgag. De gravitatie-energie loopt eveneens 

terug naar nul. Figuren 14 en 15 Document G8.  

-) Deze aan Krizgag verbonden minimum hoeveelheid gravitatie blijft in stand tot op het 

allerlaatste moment van de inkrimping van het heelal.  

-) In deze periode wordt het Little Bang zwart gat steeds instabieler omdat de hoeveelheid 

gravitatie om die elkaar afstotende zwart gat atomen steeds verder afneemt.  

-) Slechts enkele seconden voordat de inkrimping volledig wordt afgerond en het Little Bang 

zwarte gat dan vrijwel volledig is opgevuld wordt Krizgag onderschreden.  

-) Gedurende de gehele heelalcyclus is vereist dat centrum C steeds precies in het centrum 

ligt van het heelal en uiteindelijk ook van het Little Bang zwarte gat.  

-) Slechts een paar seconden voordat de vorming van het Little Bang zwarte gat wordt 

voltooid bereikt dit LB zwarte gat zijn Krizgag! Dan wordt de onderlinge elektrische afstoting 

groter dan de voor stabiliteit benodigde hoeveelheid gravitatie.  

-) Dan verbreken alle zwart gat atomen tegelijkertijd hun door gravitatie opgelegde opsluiting 

in het Little Bang zwarte gat. 

 

-) Benodigde formules/ grootheden Fase 28/ Periode 13: 
28.1) Bepalen afname inkrimpsnelheid heelalbolschil/ HBS en de afname van de bijbehorende 

inkrimpgravitatie. 

28.2) Duur van de vorming van het Little Bang zwarte gat met een straal van circa 50 – 100 

miljoen km, mogelijk nog meer.  

28.3) Bepalen inkrimpsnelheid HBS gedurende deze periode en de afname van 

inkrimpgravitatie tot het moment dat Krizgag wordt bereikt. Afname eveneens van de 

hoeveelheid resterende gravitatie-energie. 

28.4) Bepalen volume Little Bang zwarte gat en hoeveelheid daarin aanwezige protonen,  

elektronen, de energie aanwezig in materie en in de schil-elektronen. 

28.5) Bepalen tijdsduur van de gehele cyclus in samenhang met de hoeveelheid massa, 

materie en kinetische energie. 
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Fase 29 heelalcyclus / fase 1 van de volgende heelalcyclus: Moment 16: 

Afronding Little Bang zwart gat met onderschrijden Krizgag: 
-) Het Little Bang zwarte gat bereikt de Kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag. De gravitatie 

is dan onvoldoende om de elkaar afstotende zwart gat atomen nog langer bijeen en gevangen 

te houden in dit LB zwarte gat. Figuren 14 en 15 Document G8. 

-) Het Little Bang zwarte gat valt nu uiteen in losse zwart gat atomen, Zonder de bescherming 

van voldoende gravitatie zijn deze zwart gat atomen ook instabiel. Ze vallen uiteen in een 

gelijk aantal protonen en elektronen.  

-) Fase 29 is weer exact gelijk aan fase 1 en betekent de start van de volgende heelalcyclus.  

-) Dit Little Bang zwart gat valt uiteindelijk uiteen in een equivalent aantal protonen en 

elektronen. Figuren 16 - 30 Document G8. 

-) Met het zwart gat atoom verdwijnen niet alleen gravitatie en gravitatie-energie volledig 

doch ook temperatuur en alle overige atoom gerelateerde fysische en chemische krachten en 

hun bindingen. Deze Little Bang wordt afgewikkeld bij 0 kelvin en kan dus niet meer worden 

waargenomen.   

 
 

Toelichting:  

De cyclus van het universum bestaat uit 12/13 lange perioden en 16 korte momenten altijd 

gebaseerd op dezelfde set van maximaal 12 variabelen / parameters van het universum.  

Tijdens de 16 korte momenten verandert eigenlijk steeds maar één van de fysische / 

chemische basis omstandigheden! Dat maakt die veranderingen voorspelbaar! 

Het universum met zijn cyclus vormt een volledig 100% gesloten systeem voor massa, 

materie en kinetische energie. Het heelal is alleen open voor de heelalkloktijd (HKT) en 

gravitatie/ zwaartekracht. Beide zonder golfbeweging, massa, materie en kinetische energie. 

 

Wiskundige modellen kunnen worden samengesteld voor elk van de 12/13 lange fysische 

perioden en het aantal van 12 variabelen. De 16 tussenliggende korte momenten betreft veelal 

slechts één of enkele wijzigingen in de fysische/ chemische krachten/ bindingen en 

kernfysische reacties. Hier veranderen alleen de randvoorwaarden binnen het mathematisch 

model. Die achter elkaar afgewikkelde 13 fysische modellen vormen samen één compleet 

wiskundig model van het heelal en van de cyclus van dat heelal!  

Bijzonder in dit model is dat fase 1 weer exact gelijk is aan fase 29 van de cyclus. Aan het 

eind van iedere cyclus loopt het heelal automatische door in de volgende identiek 

afgewikkelde cyclus.  

Dat resulteert naar alle waarschijnlijkheid ook in slechts één kwantitatieve oplossing en één 

set/ nauwe band van kwantitatieve waarden voor de 12 variabelen.  

De 29 fasen van de cyclus van het heelal kunnen ook kwantitatief en gedetailleerd worden 

beschreven. Dit kwantitatief invullen vertegenwoordigt niet alleen het complete verleden van 

dit universum maar ook de complete toekomst van de cyclus van dit heelal/ universum.  

 

De cyclus van het heelal verloopt vlekkeloos van begin tot eind. Dat is ook meteen het begin 

is van een nieuwe en volgende cyclus. Deze cyclus begint in fase 1 met een Little Bang en 

eindigt in fase 29 met exact dezelfde Little Bang alsof er tussendoor niets gebeurd is.  

De belangrijkste fasen en de perioden van de cyclus van het heelal worden weergegeven in de 

figuren 4a en 4b van document E3-1.  

 

In elke volgende cyclus van de heelalbolschil levert de gravitatie-energie ten opzichte van C, 

in fase 7 met gravitatie/ zwaartekracht en gravitatie-energie toegevoegd. Gravitatie is nodig 

om de uitdijing van het heelal en van alle daar aanwezige atomen/ materie af te remmen en 
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deze terug te brengen naar centrum C. Gravitatie-energie is nodig om dat terugleiden naar 

centrum C heel gecontroleerd te laten verlopen en om deze heelalcyclus volledig te 

doorlopen. Deze cycli van 29 stappen herhalen zich eindeloos.  

 

Tijdens elke cyclus wordt deze gratis toegevoegde gravitatie-energie weer volledig benut en 

verbruikt tijdens het samentrekken van de heelalbolschil/ HBS. Aan het einde van de cyclus is 

deze toegevoegde gravitatie-energie weer volledig gebruikt. Voor de Wetenschap is deze 

gravitatie-energie ten opzichte van centrum C en van de miljarden sterrenstelsels R1’s 

binnen de heelalbolschil in feite de zogenaamde 'donkere energie'. In de Wetenschap anno 

2021 wordt de gezochte ‘donkere’ energie niet onderkend en gekoppeld aan gravitatie-

energie! 

 

*) De Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) is de minimale hoeveelheid zwaartekracht die 

nodig is om een zwart gat stabiel te houden en om de elektrische afstoting tussen de zwart gat 

atomen te weerstaan. Krizgag is equivalent de hoeveelheid gravitatie van 5 – 10 sterren als 

onze zon.  

Wanneer Krizgag wordt bereikt, worden alle soorten typen van zwarte gaten instabiel. Op dat 

moment wordt de wederzijdse elektrische afstoting vanuit de elektronen schillen van de zwart 

gat atomen (document F1e) sterker dan de zwaartekracht die deze zwart gat atomen tot dan 

toe opgesloten hield in het zwart gat. De bestaande zwart gat atomen bewegen zich dan van 

elkaar af. Zonder de bescherming van gravitatie worden ze volkomen instabiel en vallen dan 

uiteen in protonen en elektronen.  

 

 **) Momenteel bevindt het heelal zich in het begin fase 23 van de cyclus van het heelal. De 

eerste 4 tot 5 miljard jaar van fase 23 kunnen echter evenmin worden waargenomen. Fase 23 

zal ongeveer 350 tot 450 miljoen jaar in beslag nemen voordat de expansie van het universum 

eindigt. Fat moment ligt op ongeveer 400 - 500 miljard jaar na de super koude start / Little 

Bang.  

 

***) In totaal 16 kortdurende momenten die in beginsel veelal slechts één nucleaire, fysische 

of chemische verandering omvatten en 12/13 lange perioden daar tussenin. Deze lange 

perioden kunnen wiskundig worden gemodelleerd. Met de 12 parameters (Document G3) 

kunnen deze 13 fysische lange termijn modellen kwantitatief en gedetailleerd worden 

opgelost voor elk gekozen willekeurig moment in de heelalcyclus. Dit mathematisch model 

van de heelalcyclus is een geweldig, essentieel en onmisbaar wetenschappelijk basis-

hulpmiddel. 

 

****) Door de extreem kleine afbuiging van licht en andere elektromagnetische straling, 

gecombineerd met miljarden jaren, zien we het heelal als een vrij gelijkmatig gevulde ruimte 

met als het ware de aarde in het centrum van het heelal. Ogenschijnlijk breidt dit universum 

zich met een versnelde snelheid uit.  

In werkelijkheid kijken we door de wand van de heelalbolschil heen. Alleen daar kan licht 

zich verplaatsen. Verder remt gravitatie de uitdijing van het heelal steeds verder af. Daardoor 

lijkt ogenschijnlijk alsof het heelal steeds sneller uitdijt in plaats van steeds langzamer!  

Zie document G12 en figuren 36a – 36r G8/G12 en de Figuren 74-77 Document G8.  

 

De waarnemingen van versnelde uitdijing berusten echter op virtuele afbeeldingen en op  

optische illusies! Document G12 & figuren 36a – 36r G8/G12. In werkelijkheid bestaat het 

heelal uit een relatief dunne en ronde en plaatselijk platte heelalbolschil / HBS.  

Met opmerkingen [BUW6]:  



 
91 

 

Tussen de sterrenstelsels bevindt zich een dunne 'glasvezel' van puur waterstofgas (ongeveer 1 

molecuul/cm3. Binnen alle sterrenstelsels gedragen dit aanwezige waterstof en tevens 

aanwezige helium zich zowel: a) als transportmedium van licht en kosmische straling als b)  

'lenzen' van waterstof en helium tussen de sterren die zorgen voor het afbuigen van banen van 

licht en kosmische straling.  

De binnen en buitenruimten van het heelal/ HBS  zijn zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant van de heelalbolschil absoluut leeg en 100% vacuüm. Belangrijk: neutrino's en 

fotonen van licht en infrarood kunnen dit absoluut lege gebied niet binnentreden en passeren. 

In dat vacuüm ontbreken He atomen en H2 moleculen die noodzakelijk en minimaal vereist 

zijn als noodzakelijk transportmedium voor die EM straling en kosmische straling!  

Alle neutronen en fotonen en kosmische straling kunnen derhalve alleen via deze dunne 

gekromde heelalbolschil door het heelal reizen!  

In de heelalbolschil/ HBS is de intergalactische ruimte tussen sterrenstelsels bijna helemaal 

leeg met een klein residu waterstof. Bij de sterrenstelsels is dat een mix van waterstof en 

helium.  

Binnen ieder sterrenstelsel is behalve waterstof ook wat helium aanwezig afkomstig van de 

Big Bang van het sterrenstelsel die zo’n 20 – 25 miljard jaar geleden plaatsvond!  

 

In de heelalbolschil/ HBS zijn de tientallen miljarden sterrenstelsels verdeeld over 4 tot 20 

miljoen identieke clustergebieden die gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele heelalbolschil. 

Alle elektromagnetische straling wordt alleen door de HBS van ‘H2 glasvezel’ en H2 / He 

‘lenzen’ van sterrenstelsels getransporteerd. H2 en He zijn de ether voor alle EM en voor all 

vormen van kosmische deeltjesstraling.  

 

Momenteel is de expansie van de heelalbolschil door de zwaartekracht afgenomen in plaats 

van toegenomen, zoals de wetenschap anno 2021 aanneemt. Die visie is het gevolg van 

optische illusies en virtuele beelden!  

Deze virtuele beelden worden veroorzaakt door de extreem kleine afbuiging van licht in de 

extreem lage concentraties waterstof in de heelalbolschil en ook door de extreem lage 

concentraties waterstof en helium en de interstellaire H2 / He-ruimte in de sterrenstelsels.  

De auteur veronderstelt dat deze afbuiging slechts ongeveer één graad per 10 tot 40 duizend 

lichtjaren bedraagt.  

Op aarde genereert deze afbuiging mooie, maar in feite totaal vervormde, virtuele, beelden 

vanuit de heelalbolschil en vooral vanuit het diepe heelal en verst gelegen delen van de 

heelalbolschil. Op aarde krijgen we nooit het echte beeld van de heelalbolschil te zien. Dit is 

uitgewerkt in document G12 & figuren 36a – 36r.  
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*6) DISUSSIE: 

In hoofdstuk 5 blijkt dat het heelal & energie-neutraal afgewikkelde cyclus fysisch, chemisch 

en kernfysisch gezien enerzijds complex is maar anderzijds toch weer zodanig eenvoudig in 

elkaar steekt dat het heelal en zijn cyclus mathematisch is te modelleren. Daarmee is het 

heelal & cyclus te kwantificeren.  

Aan het begin en aan het einde van ieder van die 12/ 13 fysische stappen is precies aan te 

geven welke puur fysische, chemische en kernfysische veranderingen / kantelpunten zullen 

gaan plaatsvinden.  

Daarmee is precies aan te geven hoe dat energetisch en modelmatig uitwerkt op de volgende 

fysisch-energetische stap. In totaal is sprake van 13 fysische modellen die samen achter elkaar 

één cyclus vormen. De laatste stap 29 van cyclus is gelijk aan stap 1 van de afgelopen cyclus. 

Daarmee is stap 29 meteen stap 1 van de volgende identieke energie-neutrale cyclus van het 

heelal. 

 

Om die reden is het mogelijk het heelal & cyclus mathematisch te modelleren. Met dat model 

zijn het heelal en zijn cyclus volledig te kwantificeren. Eerst grootschalig. Met de tijd echter 

steeds nauwkeuriger en steeds meer in overeenstemming met wetenschappelijk verkregen 

gegevens.   

 

  



 
93 

 

 

*7) UITVOERING EN REALISATIE MATHEMATISCH MODEL: 

Een eerste opzet van dat mathematisch model vergt circa ½ - 1 jaar met een inzet van 10 - 15 

gekwalificeerde wetenschappers/ modelbouwers. In totaal circa 5 – 8 Fte wetenschappers 

benodigd.  

Die 10 – 15 wetenschappers zijn van diverse disciplines en kunnen door dan wel vanuit één 

universiteit/ instituut dan wel via verschillende universiteiten/ instituten worden aangetrokken 

/ aangeleverd. 

 

Het getalsmatig op elkaar afstemmen van die 13 fysische modellen en het samenvoegen tot 

één heelalmodel vergt een zelfde termijn, inzet van deskundigen, gebruik van werkruimten en 

het kunnen beschikken over voldoende rekenruimte van een super-computor. 

 

Kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten, huisvesting en gebruik computercapaciteit.  

Die kosten worden geschat op 1 – 1,5 miljoen euro/jaar over een periode van 2 - 3 jaar. 
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*8) CONCLUSIES: 

1) In dit document G15 www.uiterwijkwinkel.eu zijn de 29 stappen in de heelalcyclus 

zodanig nader toegelicht dat modelbouwers op basis daarvan een mathematisch model van het 

heelal & cyclus van 29 stappen kunnen gaan opstellen. De fysische, chemische en 

kernfysische veranderingen / kantelpunten binnen dat model zijn nader uitgewerkt.  

 

2) Dat mathematisch model van het heelal & cyclus bestaat uit 13 langdurende fysische 

modellen afgewisseld met 16 kortdurende fysisch, chemische en kernfysische veranderingen 

en kantelpunten binnen dat model. Dat overall heelalmodel zit relatief eenvoudig en 

overzichtelijk in elkaar en bevat geen blinde vlekken.  

 

3) Het lastigst is het model met zijn 13 fysische langdurende stappen en kantelpunten via ‘try 

en error’ kwantitatief zodanig op elkaar af te stemmen dat stap 1 van de heelalcyclus weer 

exact uitkomt op stap 29 van deze heelalcyclus. 

 

4) Via kwantificeren van dat model is verder te bepalen binnen welke grenzen van:  

     a) massa (fotonen / neutrino’s),  

     b) materie (aantal protonen/ elektronen en atomen, neutronen, zwart gat atomen),  

     c) kinetische in materie (materie = ½ mc2 rotatie-energie van massa/ fotonen+ neutrino’s) 

     d) vrije kinetische energie, (vrije energie die niet aanwezig is binnenin materie) 

     e) gravitatie & hoeveelheid gravitatie-energie, (gravitatie-energie = donkere energie) 

     f) tijd / heelalkloktijd / HKT c.q. de tijdsduur van één gehele cyclus in biljoenen jaren en  

     g) ruimte en maximale straal van de heelalbolschil/ HBS in miljarden lichtjaren, 

     het afwikkelen van één gehele cyclus van het heelal mogelijk is. 

 

5) Het opstellen van een eerste opzet van dit mathematisch heelalmodel valt te realiseren  

met 5 – 8 Fte’s wetenschappers en binnen een bedrag van 1 – 2 miljoen Euro over een   

periode van 2 – 3 jaar. 

 

6) Vrijwel alle universiteiten binnen Nederland beschikken zelf reeds over voldoende kennis 

om het heelal & energie-neutrale cyclus van 29 stappen mathematisch te modelleren.  

De auteur heeft thans nog een lichte voorkeur hiervan een Nederlands project te maken.   

 

7) Voor de Wetenschap vormt dit mathematisch model van het heelal/ de heelalcyclus een  

essentieel en onmisbaar basis-instrument bij wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

A.P.B. Uiterwijk Winkel MSc 

Zwijndrecht, 22 januari 2021 

 

www.uiterwijkwinkel.eu  
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