
 

“Valt” antimaterie omhoog? 
Dat wil zeggen dat materie en antimaterie elkaar afstoten 

 



 

“Valt” antimaterie omhoog? 
 
En wat zijn dan de nieuwe inzichten in de 
kosmologie? (Dragan Hajdukovic en Massimo Villata) 
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Standaardmodel  
 

5. Donkere energie t.g.v. vacuümenergie door 
gepolariseerde virtuele gravitatiedipolen 
 

6. Donkere materie door divergentie  van virtuele 
gravitatie dipool-energie 
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Er zijn een aantal experimenten (o.a. ALPHA, 

AEGIS en GBAR) bij CERN in Geneve 

opgezet om anti-gravitatie te meten.  

 

Bij bijvoorbeeld het ALPHA-experiment wordt 

gekeken of antiwaterstof omhoog “valt”. 

 

Verwacht wordt dat het experiment  over een 

paar jaar (2018?) duidelijkheid zal geven.  

 



CERN, ALPHA-detector 



het ALPHA-experiment 

(anti-electronen) 



An annihilation event as seen 
by the Silicon Vertex Detector 
(SVD).  



In this case the 
detector has identified 
four helices,  
the white star in the 
middle denotes the 
annihilation vertex. 

An annihilation event 
as seen by the Silicon 
Vertex Detector 
(SVD).  



In a new paper published in the journal Nature, the ALPHA experiment 
at CERN's Antiproton Decelerator (AD) reported the most accurate 
measurement yet of the electric charge of antihydrogen atoms (< 10-9) 

Om deze video te bekijken, klik met de rechter muisknop hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=-fN91hlZ5LU  

https://www.youtube.com/watch?v=-fN91hlZ5LU
https://www.youtube.com/watch?v=-fN91hlZ5LU
https://www.youtube.com/watch?v=-fN91hlZ5LU
https://www.youtube.com/watch?v=-fN91hlZ5LU






Dit zijn simulaties! 



AEGIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectrometry) 











Je kan meedoen! 



Speur mee naar antimaterie 

 

Jij kan alvast een voorzetje geven door data van het CERN te 

bekijken. 

 

Wat ga je doen? 

Je krijgt een animatie, gebaseerd op een echt experiment, te 

zien van bewegende antimaterie, meer bepaald antiwaterstof, 

het negatieve broertje van de welbekende H-atomen.  

 

Jouw missie is om de baan die de deeltjes achterlaten aan 

te duiden.  
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AEGIS         GBAR 
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Astrometric detection feasibility of gravitational 

effects of quantum vacuum 
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Valt antimaterie omhoog? 

Theorie 





Bewegingsvergelijking testdeeltje 



CPT  is afkorting van: 

 

 “C” van Charge conjugation (lading- en 

magnetisch-moment conversie)  (En ook: Baryon  nummer,  

Lepton  nummer,  Isospin,  Strangeness,  Charm,  etc. conversie) 

 

 “P” van Parity (spiegeling)  en  

 

 “T” van Tijdconversie (omkering van de tijd). 

 

Het heelal (en dus de natuurwetten) 

zijn symmetrisch onder CPT-conversie 



(parity)  







Materie en 
antimaterie 

stoten elkaar af 



Bovenstaande berekening gaat er vanuit 

dat de Algemene relativiteitstheorie (ART) 

en de standaard deeltjestheorie (“Het 

Standaardmodel”) beide geldig zijn.  

 

Dat is dus een conservatieve aanname! 

 



Het bestaan van antizwaartekracht van 

antimaterie heeft grote consequenties voor de 

kosmologie: 

 

 Er is evenveel antimaterie als materie (in de 

“Local Void”) (Villata) 

 

 De vacuüm energie van gepolariseerde virtuele 

gravitatie-dipolen verklaart zowel donkere 

materie als donkere energie (Hajdukovic) 

 

 Het heelal is cyclisch en bestaat afwisselend 

uit materie en anti-materie (Hajdukovic) 
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Het “Standaard” Big Bang model: 
LCDM + inflatie 

Het singulariteitsprobleem (iets uit niets?) 

Later toegevoegd:  

Koude donkere materie, (1970) wat is het? eigenschappen? 

Inflatie,  (1980) uitkomst is heel gevoelig voor de eigenschappen van 
het  inflatieveld, “Nieuwe Inflatie”. 

Donkere energie, (1995) Wat is het?  Kosmologische constante?, 
Quintessense?  

 

Het  is een beetje een lappendekentje 
geworden! 

 



LCDM + inflatie: een kritische beschouwing 

 Waarom is alleen materie gevormd? 

 Inflatie,  geen panacee voor alle kwalen, uitkomst is heel 
gevoelig voor de eigenschappen van het  inflatieveld, “Nieuwe 
Inflatie”. Geen zwaartekrachtsgolven gemeten met B-polarisatie  

Koude donkere materie (CDM), er zijn veel astronomische 
waarnemingen die het bestaan van CDM tegenspreken en de 
zoektocht ernaar loopt steeds dood. 

Donkere energie, Wat is het?  Meest voor de hand liggend: 
Vacuumenergie, maar die is veel te groot als je hem uitrekent met het 
standaardmodel  

Het Kosmologisch constant probleem, waarom geeft de 
berekening daarvan een zo veel te grote waarde? (10123) 

 
 



No anti-gravity           Anti-gravity 



Standaard ΛCDM Kosmologie 
 
 
 
•Donkere materie en donkere energie, 
twee stoffen van onbekende oorsprong 
 
•Inflatie veld, veld van onbekende 
oorsprong vlak na de Big Bang 
 
•Hypothetische CP schending om de 
materie-antimaterie asymmetrie te 
verklaren 
 
• Kosmologisch constant probleem 
 
•Beginsingulariteit en eeuwige expansie 
 
 
 
 
 

Vacuüm fluctuaties als gravitatie dipolen.  
 
Eén hypothese kan dan:                                           
 
•Het kosmologisch constant probleem 
oplossen 
 
•Donkere materie, donkere energie en het 
inflatieveld verklaren 
 
•Maakt een universum mogelijk dat 
alternerend wordt gedomineerd door 
materie of animaterie  
 
•Lost de singulariteit, de eeuwige expansie 
en de noodzaak van een extreem sterke CP 
schending op 



Energiedichtheid van de ruimtetijd (Het kosmologisch constant probleem)  

 

De kosmologische constante kan geschreven worden als Λ = 8πρvac . De vacuüm-

energiedichtheid ρvac is te berekenen door de nulpuntsenergieën van alle 

quantumvelden bij elkaar op te tellen: bijvoorbeeld door de Planckenergiedichtheid ρEp , 

dat is de energiedichtheid op het moment dat het universum ontstaat, 10-43 s na de 

oerknal (de Plancktijd), te bepalen.  

Men vindt dan het ontzagwekkende bedrag van   ρEp =    ρvac = 4,633 · 10113 Jm-3. Dit is 

een verschil in 123 ordes van grootte met de gemeten waarde Λ = 6 · 10-10 Jm-3 !  

Volgens George Efstathiou, hoogleraar astrofysica te Oxford en programmaleider 

van de Planckmissie, is dit:  

“probably the worst theoretical prediction in the history of 

physics. Nobody knows how to make sense of this result”.  

              

            Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, oktober 2016 





BICEP2 zuidpool observatorium 



ZENIT, Juli/Augustus 2014 









Large Underground 

Xenon (LUX) detector. 



Op 

Op 21 juli kwam de aankondiging dat er 

met het LUX-experiment geen enkele 

“WIMP” was waargenomen! 



Large Hadron Collider (LHC)) 



Op 5 augustus kwam de aankondiging dat er 

ook bij de LHC geen “WIMPs” zijn 

waargenomen! 











Is het niet zo dat 

supersymmetrie donkere massa 

verklaart? 

 

Natuurlijk is dat niet zo.  

Men zoekt er al sinds 1980 naar  

en er wordt alleen maar onzin over 

verteld.  

…… 

Did you ever work with 

Feynman? 

We never published together, but 

once in 1983 we went for a 

hamburger and shared our dislike of 

supersymmetry.  
 

NATURE, 11 October 2012  
Lindau Nobel Laureate Meeting 

(Nobelprijs 1999) 
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Is het niet zo dat 

supersymmetrie donkere massa 

verklaart? 

 

Natuurlijk is dat niet zo.  

Men zoekt er al sinds 1980 naar  

en er wordt alleen maar onzin over 

verteld.  

Is het niet waarschijnlijker dat we 

zwaartekracht niet zo goed 

begrijpen? Astrofysici geloven in 

Einstein’s zwaartekrachtstheorie 

met  een vertrouwen dat echt 

ongelofelijk is.  

Weet je hoeveel van die theorie 

getoetst is op afstanden waar we 

donkere massa “zien”?  

Helemaal niks!  

…… 

Did you ever work with 

Feynman? 

We never published together, but 

once in 1983 we went for a 

hamburger and shared our dislike of 

supersymmetry.  
 

NATURE, 11 October 2012  
Lindau Nobel Laureate Meeting 

(Nobelprijs 1999) 



 Nature 539, 23–25 (03 November 2016) 



…..I noticed this bias recently while assessing a PhD thesis.  

The student was asked to test whether a data set from a large 

cosmological survey was in line with the standard 

cosmological model. But when a discrepancy was found, the 

student's goal shifted to explaining why the data set was 

incomplete.  

In such a culture, the current model can never be ruled out, 

even though everyone knows that its major constituents 

(dark matter, dark energy and inflation) are not understood 

at a fundamental level…... 

  

Avi Loeb is professor of science and chair of the astronomy 

department at Harvard University in Cambridge 





Waarnemingen aan drie typen astrofysische 

systemen:  

 

geven grote afwijkingen van de Newtoniaanse 

voorspellingen en  

 

kunnen niet met donkere materie worden 

verklaard 



Dynamica van binaire systemen 

 

dynamica van bolvormige 

sterrenhopen en sterrenstelsels 

 

de BULLIT cluster 

 

en andere inconsistenties op 

galactische schaal 



Ver uit elkaar 

staande binaire 

systemen 
 

De snelheid volgens 

Newton is evenredig met 

de wortel van de afstand 

s tussen de twee sterren 

(rode lijn) 

 

De groene streeplijn  

geeft de afstand s aan 

waarbij de versnelling 

gelijk is aan de MOND-

versnelling 

 

 

Logaritme 

 snelheid 

Logaritme 

 afstand in pc 



Globular cluster   (Bolvormige sterrenhoop) 



Bolvormige  sterrenhopen 
 

Logaritmische weergave van de 

asymptotische snelheidsmetingen en 

de totale massa van iedere globulaire 

cluster 

 

 De rode lijn  is de beste 

aanpassing aan de waarnemingen 

 

 Daarin is de snelheid evenredig 

met de 4e machtswortel van de 

massa 

 

 Die relatie verwacht je als MOND 

geldt 

 

 Als NEWTON geldt verwacht je 

een evenredigheid met de wortel 

Mo = zonsmassa 

Massa 

Snelheid 



Baryonic Tully-Fisher Relation 
Sterrenstelsels,  
voornamelijk 
bestaand uit gas 





From our simulated v12 

probability distribution 

function, we find that 

the probability of 

finding a halo pair with 

v12 > 3000 kms−1 and 

masses > 1014M⊙ to 

be  2.76 × 10−8 at 

z=0.489. 



Behalve de twee bekende inconsistenties met de waarnemingen 

van moderne kosmologisch modellen:  

 het probleem van de ontbrekende satellieten van normale 

sterrenstelsels en  

 het probleem van de ontbrekende baryonen,  

komt er nog een probleem bij:  

 de ontbrekende donkere materie.  



Missing Dark Matter in the Local Universe 
I. D. Karachentsev   (Submitted on 16 Apr 2012) 

Abstract:  

A sample of 11 thousand galaxies with radial velocities 

VLG < 3500 km/s is used to study the features of the 

local distribution of luminous (stellar) and dark matter 

within a sphere of radius of around 50 Mpc around us. 

The average density of matter in this volume, Wm,loc = 

0.08 ± 0.02, turns out to be much lower than the global 

cosmic density Wm,glob = 0.28 ± 0.03. 
 

http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Karachentsev_I/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Karachentsev_I/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Karachentsev_I/0/1/0/all/0/1
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Dragan Hajdukovic over:  

anti-materie en anti-zwaartekracht 

Om deze video te bekijken, klik met de rechter muisknop hier: 

www.sciencechannel.com/tv-shows/through-the-wormhole/videos/does-

antimatter-fall-upward/ 
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             Het uitgangspunt 
 

 Dragan Hajdukovic laat zien wat de astronomische en 

kosmologische  consequenties zijn van het idee dat 

kwantum vacuümfluctuaties virtuele gravitatiedipolen 

zijn 

 

 Standardmodel materie (in het kwantumvacuüm) is de 

enige materie-energie inhoud van het heelal.  

 

 Er is dan geen noodzaak meer om te veronderstellen 

dat er donkere materie, donkere energie of een 

inflatieveld bestaan. 
 

 



In vacuüm ontstaat uit energie materie en antimaterie, 

maar waar bleef de antimaterie? 

Om deze video te bekijken, klik met de rechter muisknop hier: 

www.youtube.com/watch?v=CtR5EkvLNfg 

http://www.youtube.com/watch?v=CtR5EkvLNfg


In het vacuüm worden 

continu virtuele deeltjes 

gevormd. Ze annihileren 

na korte tijd. 

  

 

Deze paren virtuele 

deeltjes bestaan uit een 

deeltje en zijn antideeltje.  

 

Creëren 

Annileren 

Antideeltje Deeltje 



Quantumvacuum in Quantum electrodynamica (QED) 

en de invloed van het quantumvacuüm 

 

 De (afschermende) invloed van virtuele electrische 

vacuümdipolen op het elektrisch veld rondom een 

electron. Dit is experimenteel getoetst.  
 

De effectieve elektrische  

lading van het elektron 

Afstand 

electron 

Electron 

Positron 

Virtuele gepolariseerde  

deeltjesparen 



Quantumvacuum in Quantum electrodynamica (QED) 

    

In het vorige voorbeeld was er afscherming omdat je:  

afstoting hebt voor deeltjes met hetzelfde teken en  

aantrekking voor deeltjes met verschillend teken 
 

Effectieve gravitatie 

Afstand 

 

Bij gravitatie heb je:  

aantrekking voor deeltjes met 

hetzelfde teken  

en afstoting voor deeltjes met 

verschillend teken.  

 

Je krijgt dan een versterking van 

het veld met de afstand! 
 

 



Quantumvacuum in Quantum electrodynamica (QED) 

    

Andere voorbeelden: 

 

 Lamb-verschuiving; het quantumvacuüm beïnvloed de 

banen van de electronen rondom een geladen kern 

 

 Het Casimireffect; virtuele fotonen kunnen worden 

omgezet in reële fotonen 

 

 Schwinger-mechanisme; virtuele electron-positron paren 

kunnen kunnen in een heel sterk veld worden omgezet in 

reële electron-positron paren 
 

 



Quantumvacuum in Quantum electrodynamica (QED) 

    

 Voorbeeld: de energie (en dus de massa) van protonen en 

neutronen wordt voornamelijk bepaald door vacuümfluctuaties 

en virtuele deeltjes 
 

Virtueel Antiquark-Quark paar 

(Reële) Quark 

(Reële) Quark 

(Reële)  

Quark 

Proton 

De Quark-Antiquark paren zijn zeer kortlevende 

virtuele deeltjes.  

 

De drie reële quarks geven het proton zijn 

stabiliteit en lange leven. 

Gluon 



In het vacuüm worden 

continu virtuele deeltjes 

gevormd. Ze annihileren 

na korte tijd. 

  

 

Deze paren virtuele 

deeltjes bestaan uit een 

deeltje en zijn antideeltje.  

 



Als een antideeltje een 

deeltje afstoot in plaats 

van aantrekt ontstaan er 

virtuele dipolen.  

 

In een zwaartekrachtveld 

treedt dan polarisatie op.  



Als een antideeltje een 

deeltje afstoot in plaats 

van aantrekt ontstaan er 

virtuele dipolen.  

 

In een zwaartekrachtveld 

treedt dan polarisatie op. 

                 

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 



Als een antideeltje een 

deeltje afstoot in plaats 

van aantrekt ontstaan er 

virtuele dipolen.  

 

In een zwaartekrachtveld 

treedt dan polarisatie op. 

                 

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 

Gepolariseerde virtuele 

gravitatie-dipolen 



De sterkte van de dipolen 

hangt af van de massa van  

en de afstand d tussen de 

deeltjes.  

De afstand d is de 

“Comptongolflengte”.  

De Comptongolflengte 

hangt af van de massa van 

de deeltjes.  

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 

d 



Grote 

massa 

deeltjes 

op 

grote 

afstand 



Grote 

massa 

antideel

tjes op 

grote 

afstand 





De sterkte van de dipolen 

hangt af van de massa van  

en de afstand d tussen de 

deeltjes.  

De afstand d is de 

“Comptongolflengte”.  

d hangt af van de massa 

van de deeltjes.  

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 

d 

Pionen  

p+ p 



De sterkte van de dipolen 

hangt af van de massa van  

en de afstand d tussen de 

deeltjes.  

De afstand d is de 

“Comptongolflengte”.  

d hangt af van de massa 

van de deeltjes.  

De meest veelbelovende 

neutrale deeltjes zijn 

Pionen (Pi-mesonen).  

Ze hebben de geschikte 

massa en Comptonlengte 

om donkere energie en 

donkere massa te kunnen 

verklaren. 

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 

d 

Pionen  

p+ p 





Er ontstaat 

een 

negatieve 

druk  

tussen de 

platen 



Het Casimir effect is 
ook een gevolg van de 
quantumfluctuaties in 
het vacuüm  



Als een antideeltje een 

deeltje afstoot in plaats van 

aantrekt ontstaan er virtuele 

dipolen.  

 

In een zwaartekrachtveld 

treedt dan polarisatie op. 

 

De gepolariseerde virtuele 

dipolen veroorzaken bij 

toenemen van de 

schaalfactor van het heelal 

een negatieve druk.  

Anti-zwaartekracht 

Zwaartekracht 



Als de gravitatielading van het 

heelal (ten gevolge van 

gepolariseerde virtuele 

dipolen) toeneemt bij 

toenemen van de schaalfactor 

ontstaat een negatieve druk 

 

Die negatieve druk gaat 

gepaard met een afstotende 

zwaartekracht. 

(Anti-zwaartekracht) 

 

Dat is de donkere energie 

(kosmologische constante) 

 
 











Berekening van de vacuümenergie  zonder anti-gravitatie 
geeft veel te grote waarden voor de kosmologische 
constante.  
Een factor 10121 te groot bij een afsnijgolflengte 
(Comptongolflengte) voor de Planckmassa en 1030  te groot 
voor de massa van het elektron!  
 
 



Berekening van de vacuümenergie  zonder anti-gravitatie 
geeft veel te grote waarden voor de kosmologische 
constante.  
Een factor 10121 te groot bij een afsnijgolflengte 
(Comptongolflengte) voor de Planckmassa en 1030  te groot 
voor de massa van het elektron!  
 
Met anti-gravitatie voor antideeltjes wordt de gravitatie-
energie van de virtuele dipolen gereduceerd met een factor 
(Comptongolflengte / straal zichtbaar heelal). Voor een Pion 
(een neutraal deeltje) is dat ongeveer een factor 10-36 .  
 
 



Berekening van de vacuümenergie  zonder anti-gravitatie 
geeft veel te grote waarden voor de kosmologische 
constante.  
Een factor 10121 te groot bij een afsnijgolflengte 
(Comptongolflengte) voor de Planckmassa en 1030  te groot 
voor de massa van het elektron!  
 
Met anti-gravitatie voor antideeltjes wordt de gravitatie-
energie van de virtuele dipolen gereduceerd met een factor 
(Comptongolflengte / straal zichtbaar heelal). Voor een Pion 
(een neutraal deeltje) is dat ongeveer een factor 10-36 .  
 
De kosmologische constante, die zo voor pionen als 
belangrijkste virtuele dipolen voor vacuümenergie berekend 
wordt, komt goed in de buurt van de gemeten waarde. 
 



Gepolariseerde virtuele dipolen en 
de vacuümenergiedichtheid 

 
 Deze vacuümenergiedichtheid (donkere energie) wijkt in 

essentieel opzicht af van de kosmologische constante 
 

 Is niet constant, maar hangt af van het gravitatieveld 
 

 Varieert in de tijd door de expansie van het heelal  
 

 De expansie verloopt daardoor niet exponentieel  
 



1. Metingen bij CERN (ALPHA, AEGIS en GBAR) 
 

2. Astronomische waarnemingen van planetoïden 
 

3. Theorie (Massimo Villata) 
 

4. Een kritische beschouwing van  het Kosmologisch 
Standaardmodel  
 

5. Donkere energie t.g.v. vacuümenergie door 
gepolariseerde virtuele gravitatiedipolen 
 

6. Donkere materie door divergentie  van virtuele 
gravitatie dipool-energie 

 





Donkere materie als lokaal effect van de 

gravitatiepolarisatie van het vacuüm 

De gravitatie polarisatie dichtheid       (dit is het gravitatie 

dipoolmoment per volume-eenheid) is een gevolg van het 

kwantumvacuüm 

 

De ruimtelijke variatie in      veroorzaakt een gravitationeel 

gebonden landingdichtheid van het kwantumvacuüm 

 

 

 

 In het eenvoudigste geval van bolsymmetrie wordt dat: 
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 In het eenvoudigste geval van bolsymmetrie wordt dat: 



Polarisatie dipolen 

Verzadigd  

(Pg(r) = constant) 

Polarisatie dipolen: 

Onverzadigd ((Pg(r) =1/r) 

Massa in 

vacuüm 

Donkere materie en virtuele gravitatie dipolen  

Rc 



Polarisatie dipolen: 

Verzadigd 

(Pg(r) = constant) 

 

Polarisatie dipolen: 

Onverzadigd  (Pg(r) 1/r) 

 

Massa in 

vacuüm 

Donkere materie en virtuele gravitatie dipolen  



Donkere materie als lokaal effect van de 

gravitatiepolarisatie van het vacuüm 

De gravitatie polarisatie dichtheid       (dit is het gravitatie 

dipoolmoment per volume-eenheid) is een gevolg van het 

kwantumvacuüm 

 

De ruimtelijke variatie in      veroorzaakt een gravitationeel 

gebonden landingdichtheid van het kwantumvacuüm 

 

 

 

 In het eenvoudigste geval van bolsymmetrie wordt dat: 



Radiale snelheid rond het zwaartepunt van een  
bolvormig sterrenstelsel met variabele dichtheid 

4 

4p . G .r1  

1 



De snelheid VR is constant in 
een  bolvormig melkwegstelsel 
waarbij de dichtheid evenredig 

is met   
1

𝑅2
 



Radiale snelheid rond een bolvormig 
sterrenstelsel met massa M, 

aangenomen dat MOND geldt. 
(Modified Newtonian Dynamics) 



De snelheid VR is constant rond 
een  bolvormig melkwegstelsel 

waarbij MOND geldt.  



De snelheid VR is constant rond 
een  bolvormig melkwegstelsel 

waarbij MOND geldt.  
 

Eenzelfde voorspelling geeft ook de 
berekening met virtuele gravitatie 
dipolen als anti-gravitatie geldt! 



De virtuele gravitatie dipolen geven  een zelfde 
uitkomst als MOND geeft voor de radiale 
snelheid in het gebied rond een bolvormige 
massa waar de polarisatiegraad van de dipolen 
afhangt van de afstand r van het zwaartepunt 
van de massa (en waar dus geen  verzadiging 
optreedt)  





Berekende snelheid  uitgaande van 

de zichtbare massa.  

VR ~ R 



Berekende snelheid  uitgaande van 

de zichtbare massa. VR ~ 1/𝑅 

Grens melkwegstelsel 







 
 

Vergelijking met de waarnemingen 
Tully-Fisher relatie 

 
 

Tully-Fisher relatie, de waarnemingen voldoen aan:   

De vierde macht van de limiet van de rotatiesnelheid  (vrot)
4 is evenredig         

met de massa  Mb van het sterrenstelsel 

 

 

 

 

• Deze relatie voldoet ook aan de uitkomsten 
berekend met vacuüm gravitatiedipolen en 
ook aan MOND.    

153 

2

24

p

p

p

b
rot

Mm
GV 

210
0 102.1 sma  0a



Tully-Fisher  
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Vergelijking met de waarnemingen 

De lokale “donkere materie” dichtheid rond de zon: 

 

Schatting (waarneming): 

 

Berekening met dipolen: 
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30021.00075.0 pcM
Sun



30069.0 pcM
Sun



 
Vergelijking met de waarnemingen 

 
Oppervlaktedichtheid van “donkere materie” 

 
                                                

 

 

• De volgende dia geeft een vergelijking 
van de dipool-benadering met de 
waarnemingen 
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Continued from the previous Slide 

Dopita  (2012) has  found, as he said the excellent agreement, between our 
theoretical result (blue line) and observations 
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Ruimtelijke variatie van gepolariseerde virtuele dipolen en 
het gravitatie dipoolmoment (effectieve “donkere materie”)  
 
 Dit dipoolmoment lijkt op donkere materie maar wijkt er 

in essentieel opzicht af. 
 

 Het is niet constant, maar hangt af van het gravitatieveld 
 

 Door de expansie van het heelal varieert het in de tijd 



1. Metingen bij CERN (ALPHA, AEGIS en GBAR) 
 

2. Astronomische waarnemingen van planetoïden 
 

3. Theorie (Massimo Villata) 
 

4. Een kritische beschouwing van  het Kosmologisch 
Standaardmodel  
 

5. Donkere energie t.g.v. vacuümenergie door 
gepolariseerde virtuele gravitatiedipolen 
 

6. Donkere materie door divergentie  van virtuele 
gravitatie dipool-energie 

7. Nog enkele andere gevolgen van anti-gravitatie 



Zwarte gaten zouden bronnen van antineutrino-straling 
kunnen zijn   
 
 Als vacuümflucuaties (dus ook neutrino-antineutrino 

paren) virtuele gravitatiedipolen zijn dan krijg je een 
antineutrino straling die gigantisch veel groter is dan de 
Hawkingstraling. 
 

 De energie van die antineutrino straling (1 GeV) is vele 
malen kleiner dan de detectieondergrens (100 GeV) van 
bijv. Ice Cube op de Zuidpool 
 

 In de toekomst zou dit wel gemeten kunnen worden 



Een cyclisch heelal afwisselend gedomineerd door materie 
en antimaterie is mogelijk (Hajdukovic)  
 
 Bij samentrekken van het heelal tot een zwart gat wordt de 

materie omgezet in antimaterie door de kwantum 
vacuümfluctuaties 
 

 Dit is de gravitatie versie van het Schwinger mechanisme. Het 
extreem sterke zwaartekrachtsveld in het binnenste van een zwart 
gat creëert uit virtuele deeltjesparen reële deeltjes en 
antideeltjes. 
 

 De antideeltjes worden uit het Zwarte Gat geëjecteerd en vormen 
een nieuw heelal uit antimaterie 
 

 Bij het samentrekken ontstaat er geen singulariteit, maar blijft het 
heelal macroscopisch 



Het bestaan van antizwaartekracht van antimaterie heeft 
nog andere consequenties voor de kosmologie: 

 
 Er is evenveel antimaterie (in de “Local Void”) als 

materie daarbuiten (volgens Massimo Villata).  

 
 Op grote schaal is het heelal dan gravitatie-neutraal 

 
 Dat houdt o.a.  in dat de Hubbleconstante constant is in 

de tijd 
 



Hajdukovic’s extra bonusaanbiedingen: 
 
 Ontbreken antimaterie opgelost 
 Inflatie overbodig 
 Geen singulariteiten bij Big Bang en zwarte 

gaten 
 Goede schatting voor de kosmologische 

constante 
 Samen met donkere materie en energie 

 

  Vijf halen één betalen bij aanname van anti-gravitatie van antimaterie 



Zwaartekracht volgens Erik Verlinde 

https://www.youtube.com/watch?v=ynRVnIh6wq4  

Om deze video te bekijken, klik met de rechter muisknop  hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynRVnIh6wq4
https://www.youtube.com/watch?v=ynRVnIh6wq4


Zwaartekrachtbepalingen met behulp van afbuiging licht aan clusters van sterrenstelsels 

en de vergelijking met de zwaartekracht volgens Erik Verlinde 

Om deze video te bekijken, klik met de rechter muisknop hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2OOwVkKuwM  

https://www.youtube.com/watch?v=n2OOwVkKuwM
https://www.youtube.com/watch?v=n2OOwVkKuwM

