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DE ZWAARTEKRACHT, BIJVOORBEELD 

Ik geef toe: ik ben bepaa/d geen rebel. 
Maar tegen wie moet je in opstand komen ? 

De zwaartekracht, bijvoorbee/d, haat ik vaak mate/oos: 
a/tijd met je neus op de aarde gedrukt. 

En aarde is: ellen de, verva/, ziekte, dood. 
Maar probeer er maar eens van af te springen. 

We zitten gekerkerd in 't nu en hier 
en Magere Hein is onze cipier. 
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VOORWOORD 

Door de lucht- en ruimtevaart hebben mensen te maken gekregen 
met andere versnellingen dan de zwaartekracht die we op aarde 
gewend zijn. Mensen hebben daadwerkelijk gefunctioneerd onder 
gewichtsloze omstandigheden en onder de een zesde zwaarte
kracht van een ander hemellichaam. De ideeen van de grote 
wetenschappers zijn niet langer theoretisch en het fenomeen 
zwaartekracht is voor het grote publiek zichtbaar geworden. De 
kennis over de zwaartekracht kan zelfs gebruikt worden om ruimte
schepen naar andere hemellichamen te brengen, iets wat 
illustreert hoe de wetenschappelijke vooruitgang in zijn werk gaat: 
'Nieuwsgierigheid leidt tot onderzoek, onderzoek leidt tot kennis, 
kennis leidt tot techn iek en techniek leidt weer tot verbeterd 
onderzoek' . 

De wetenschappelijk-technische wereld is al lang druk bezig de 
zwaartekracht te bestuderen en te gebruiken, maar hoewel ieder 
mens zijn hele leven te maken heeft met de aardse zwaartekracht 
is het voor het merendeel van de mensheid een onbegrepen feno
meen. Dit onbegrip treedt vooral op wanneer blijkt dat het geen 
constante factor is en dat ermee gespeeld kan worden, zoals door 
de ruimtevaart duidelijk wordt . Het is voor velen moeilijk te 
bevatten dat mensen kunnen 'zweven'. Vaak heeft men het idee 
dat er geen zwaartekracht meer is in de ruimte, soms wordt zelfs 
gezegd: ' in het luchtledige' . Uitleggen hoe de zwaartekracht de 
ruimtevaarders om de aarde heen trekt en uitleggen dat satellieten 
nog steeds massa hebben en dat manipulatie ervan kracht vereist 
is niet eenvoudig. 

De zwaartekracht is iets dat vele mensen intrigeert maar dat 
moeilijk te bevatten is. Deze publicatie laat zien hoe de grote 
geleerden hun theorieen door de eeuwen heen hebben opgebouwd 
en hoe onderzoek heeft geleid tot onze huidige kennis. Het levert 
een goede bijdrage tot een beter beg rip van dit boeiende fenomeen 
waarover het laatste woord nog lang niet is gezegd. 

Andre Kuipers 
ESA astronaut 

3 februari 1999 
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TIJDLIJN ZWAARTEKRACHT 

-585 Thales 624-547 v .Chr. 

Voorspelling van een zonsverduistering 

-550 Anaximander 
De aarde is een cilinder 

-520 Anaximenes 
De aarde is plat 

-500 Pythagoras 
De aarde en de hemellichamen zijn 
bolien(sferen) 

6 1 0 - 5 74 v. C h r. 

585-528 v. Ch r. 

584-500 v. Ch r. 

-370 Aristoteles 384-322 v.Chr. 
Vrij vallende lichamen versnellen, maar 
zwaardere lichamen vallen sneller 

-360 Eudoxus 408-355 v.Ch r. 
Verklaring planeetbanen met epicycles 

-350 Heraclides 390-322 v.Chr. 
Heliocentrisch systeem 

-340 Aristoteles 
De aarde is een bol want de schaduw van 
de aarde op de maan bij een maansverduistering is 
rond 

-330 Aristoteles 
Geocentrisme, onbeweeglijke aarde 
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-260 Aristarchus 310-230 v.Chr. 

Heliocentrisch systeem, aarde draait 
om as 

-235 Eratosthenes 27 6 -19 6 v. C hr. 

Berekening van de omtrek van de aarde 

-150 Hipparchus 190-127 v.Chr. 

130 

Uitbreiding systeem Eudoxus met excentriciteiten 
Geocentrisch systeem, onbeweeglijke aarde 

Ptolemeus 100-178 

Uitbreiding systeem Hipparchus, Almagest 

ca. 600 Aigemene acceptatie christendom, dus ook het 

Hebreeuwse idee van een platte aarde 

1543 Copernicus 
Bolvormige aarde, heliocentrisme, 
aarde draait om as 

1572 Brahe 
Bewijst dat onbekend hemelichaam 

supernova is 

1589 Galilei 
Valbeweging lichamen onafhankelijk van 
massa 

1604 Galilei 

1473-1543 

1546-1601 

1564-1642 

Afstand vallend lichaam neemt even redig 
toe met het kwadraat van de tijd 

1609 Kepler 1571-1630 

Planeetbanen zijn ellipsen, eerste en tweede wet 
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1618 Beeckman 
Dynamische afleiding van de valwet 

1619 Kepler 
Derde wet 

1632 Galilei 
Kinematische afleiding van de valwet 

Openlijke keuze voor Copernicus 

1657 Huygens 
Afleiding van de slingerwet 

1687 Newton 

1588-1637 

1629 - 1695 

1642-1727 
Phifosophiae Natura/is Principia Mathematica 

1750 Michell 1724-1793 
Eerste torsiebalans, Newtoniaans zwart gat 

1798 Cavendish 1731-1810 
Dichthe id aarde bepaald m .b.v. torsiebalans 

1851 Foucault 1819-1868 
Slinger ter bepaling van de rotatie van de aarde 

1887 Michelson 
Morley 
Proberen snelheid aetherdrift te bepalen 

1890 Eotvos 

1852-1931 
1838-1923 

1848-1919 
Trage massa is identiek aan zware massa 

1895 Lorentz & 
Fitzgerald 

1853-1928 

Verklaring Michelson - Morley experiment d.m.v. 
loren tz-fi tzg e ra I d co n tra cti e 
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1905 Einstein 1879-1955 
Speciale relativiteitstheorie 

1915 Einstein 
Aigemene relativiteitstheorie 

1916 Einstein 
Voorspelling bestaan zwaartekrachtgolven 

1923 Vening Meinesz 1887-1966 
Zwaartekrachtmeter die op zee gebruikt kan worden 

1968 Weber 
Eerste detector voor zwaartekrachtgolven 

1974 Hulse & 
Taylor 
Eerste dubbelpulsar ontdekt 

1978 Hulse & Taylor 
Indirect bewijs voor het bestaan van 
zwaa rtekrachtgolven 
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DE GRIEKSE WETENSCHAP 

'I know that I am mortal and the creature of a day; but 
when I search out the massed wheeling circles of the stars, 
my feet no longer touch the earth, but, side by side with 
Zeus himself, I take my fill of ambrosia, the food of the gods.' 

Claudius ptolemeus 

Fig. 1 Aristotefes 

De Grieken hebben veel ideeen ontwikkeld 
over hoe ons heelal er uitziet. In het 
begin waren deze ideeen vooral my tho
logisch, maar in de loop der eeuwen werden 
ze steeds wetenschappelijker. 

De eerste bekende bijdrage van een 
wetenschappelijk-filosofische aard is 

" van Thales van Milete. Hij voorspelt in 
." 585 voor Christus een zonsverduistering. 

Thales denkt dat water het belangrijkste 
element is. Elk hemellichaam drijft op 

water. Waarschijnlijk denkt hij ook dat de aarde een platte 
schijf is. 

Anaximander van Milete is een tijdgenoot van Thales. 
Volgens hem is de aarde een ronde cilinder. De lengte van 
de cilinder is een derde van de breedte. De mensen leven op 
een van de twee platte kanten. De zon is volgens 
Anaximander een rond voorwerp in de vorm van een wiel. 
De rand van het wiel is hoi en binnen in de rand zit vuur. 

Anaximenes van Milete is de opvolger van Anaximander. Hij 
is van mening dat de aarde en aile andere hemellichamen 
platte schijven zijn. Hij denkt dat lucht het belangrijkste 
element is. De aarde drijft in de lucht en de zon en de maan 
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zijn platte schijven van vuur die om de aarde draaien. 

De pythagoreeers (de volgelingen van Pythagoras) menen 
dat de werkelijkheid - de natuur - beschreven kan worden 
in maat en getal. Ze zijn voorstanders van de geometrische 
wiskunde en zien overal getallen en getalsverhoudingen in, 
ook in morele kwaliteiten en maatschappelijke insteliingen. 
Getalsverhoudingen ziet men ook in de astronomie tussen 
de verschillende hemellichamen en het wereldcentrum. 
Deze verhoudingen komen overeen met muzikale intervallen, 
de 'harmonie van de sferen'. De pythagoreeers maken een 
begin met het mathematiseren van de natuurwetenschappen 
en ze nemen aan dat de aarde bolvormig is, voornamelijk op 
grond van symmetrieoverwegingen. 

Aristoteles vindt vooral vorm belangrijk, ze is het wezen 
van een substantie; het is datgene wat een ding maakt tot 
wat het is, zijn natuur. Daarom moeten verschijnselen zin
tuiglijk worden waargenomen. Helaas zijn zijn fysische 
waarnemingen erg oppervlakkig. Volgens hem is de snelheid 
van een vallend voorwerp evenredig met het gewicht en 
omgekeerd evenredig met de weerstand van het medium 
waarin het voorwerp valt. Dit betekent dat een voorwerp in 
vacuum een oneindig grote snelheid zal krijgen. Daarom 
denkt hij dat een vacuum onmogelijk is. 

Hij ontbindt de beweging van een gewicht aan het uiteinde 
van de hefboom in een tangentiele en een normale component. 
De tangentiele beweging noemt hij 'volgens de natuur' en 
de normale beweging 'tegen de natuur'. 

Hij denkt dat in het 'ondermaanse' andere natuurwetten 
gelden dan in het 'bovenmaanse'. De elementen aarde en 
water gaan van nature naar het centrum van het universum. 
Vandaar dat de zware aarde in het middelpunt van het uni
versum staat, dit noemt men geocentrisme. Voorwerpen op 
aarde bewegen altijd rechtlijnig (naar het middelpunt van 
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de aarde) en hemellichamen voeren een cirkelvormige 
beweging uit. Dit geeft een scheiding tussen de aardse en 
hemelse fysica. Er wordt waargenomen dat op aarde veran
dering van een beweging mogelijk is, maar in het heelal niet. 
Er moet dus wei sprake zijn van een natuurwet. 

Aristoteles neemt het idee van bolle hemellichamen over 
van de pythagoreeers. Hij heeft gezien dat tijdens een 
gedeeltelijke maansverduistering de schaduw van de aarde 
op de maan altijd een cirkel is. 

Enkele Griekse astronomen, waaronder Heraclides van 
Pontus en Aristarchus van 
Samos denken dat de zon 
het middelpunt van ons 
zonnestelsel is, het helio 
centrisme. Aristarchus 
wordt wei de 'klassieke 
Copernicus' genoemd . 

Fig. 2 De baan van Mars, gezien vanaf de aarde 

Volgens Archimedes heeft hij namelijk gezegd dat de aarde 
in een cirkelbaan om de stilstaande zon beweegt. Volgens 
Plutarchus heeft hij zelfs gezegd dat de aarde tegelijkertijd ook 
nog eens om zijn as draait. 

Ongeveer een eeuw na Aristarchus heeft het heliocentrische 
systeem verworpen omdat het volgens hem de retrograde 
beweging van de planetenbanen (zie figuur 2) niet verklaart. 
Hij kan deze wei verklaren met zijn theorie van epicycles. 

Eudoxus heeft al eerder aan een geocentrisch systeem 
gewerkt en door dit systeem uit te breiden, komt 
Hipparchus tot zijn beroemde theorie van epicycles en 
eXcentriciteiten (zie figuur 3) . 
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De baan van een planeet rond de aarde wordt opgevat als 
een combinatie van twee bewegingen: 

1. de jaarlijkse beweging van de planeet langs de omtrek 
van een kleine c i rkel, epicycle genoemd; 

2. de beweging van het middelpunt van die epicycle rond 
de omtrek van een tweede cirkel (deferent) met de aarde 
in het middelpunt . 

A 

Fig. 3 Een epicycle 

We weten nu dat de tweede bewe
ging bijna de echte planeetbewe
ging beschrijft . De door Hipparchus 
beschreven eerste beweging 
wordt veroorzaakt door de bewe
ging van de aarde zelf. Ais een 
waarnemer in een cirkel beweegt, 
dan lijkt het of een object in rust 
in een cirkel van gelijke grootte 
beweegt. Daarom is de klassieke 

theorie ongeveer correct. Hipparchus ziet dat deze theorie de 
bewegingen van de planeten niet kan verklaren met de 
aarde in het middelpunt van de tweede cirkel. Daarom 
voegt hij de excentriciteit toe, de aarde staat niet precies in 
het midden van de tweede cirkel. 

De theorie van Hipparchus is uitgebreid door de 
Alexandrijnse astronoom Claudius Ptolemeus. Volgens het 
naar hem genoemde systeem is de aarde het onbeweeglijke 
centrum van het universum . Rond de aarde bewegen zich in 
steeds groter wordende bolschillen de maan, Mercurius, 
Venus, de zon, Mars, Jupiter, Saturnus en in de laatste, achtste 
sfeer, de starre sterren (zie figuur 5). In zijn He mathematike 
syntaxis heeft hij de astronomische kennis van de oudheid 
samengevat. Zijn werk is de grondslag geworden v~~r de 
wetenschappen in de Middeleeuwen en de Renaissance. Het 
wordt dan ook wei Almagest genoemd, wat in het Arabisch 
'het grootste' betekent . 

14 



Fig. 5 Het systee 

Fig. 4 ClaudiUS' Ptolem eus 

m van Ptolemeus 
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COPERNICUS 

'But the fool on the hill sees the sun going down 
And the eyes in his head see the world spinning round. ' 

John Lennon en Paul McCartney 

De geocentrische theorie heeft 
altijd al zijn tegenstanders, 
maar de eerste echte aanval is 
ondernomen door Nicolaus 
Copernicus. Hij probeert om een 
minder ingewikkeld model dan 
dat van Ptolemeus te vinden. 
Geholpen door de suggesties in 
klassieke geschriften, heeft hij 
langzamerhand zijn eigen helio
centrische model ontwikkeld (zie 
figuur 7) . Hij heeft tot 1542 
gewacht alvorens zijn De Orbium 
Ccelestium Revolutionibus te Fig . 6 Nicolaus Copernicus 

publiceren. Hij overlijdt voordat 
de gedrukte versie klaar is, waardoor hem vervolg ing door 
de kerk is bespaard. 

Volgens Copernicus is de aarde bolvormig, roteert hij om 
zijn as en beweegt hij om de zon. De bewegingen van de 
hemelse lichamen zijn of cirkelvormig en uniform , of samen
gesteld uit cirkelvormige en uniforme bewegingen. Hij geeft 
als eerste een verklaring voor de seizoenen en de retrograde 
beweging van de planeten. Een grote tekortkoming van zijn 
systeem is dat de hemelbewegingen allemaal opgebouwd zijn 
uit cirkelvormige beweg ingen. Dit maakt zijn systeem minder 
nauwkeurig dan dat van Ptolemeus . 
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Fig. 7 Het systeem van Copernicus 
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KEPLER 

'For he [Aristotle] orders his students to read through both, 
that is Eudoxus and Calippus [ ... ] but to follow not, he says, 
the more ancient, but the more accurate.' 

Johannes Kepler 

Johannes Kepler is in Praag de assistent 
van de Deens~ a~tr~q:noom Tycho Brahe. 

? 
; Hij heeft echter geentalent voor observaties 
~ en ~perimenten. W~+ is hij een origineel 
~ 'de'6)(er en w isku ndi.ge. Hij be,stu'cjeert 
i Cop'ernicus' theorie 'en begrijpt al sriel ~ dat 
~ '-he~ : b,epalen van de echte banen Vgn, ge 

~ plarf~teh een probleem is. 
?, 

~ ~ In ' 'Zifil eerste pogi.r:J:g$n werkt hij aa n de 
, "; " h.l.@JI ~ '". 

W_-'J'_'~ -~/." . ,) pyth<tgorese droom ' van de 'harmonie .van 
Fig. 8 Johannes Kepler de~ sfEm~~n'. Op aar'ra:a-~'n van Brahe laa.t hjj 

dit echter ,snel var~,!l ... Hij begint ,de,"baanbeweging~n:.v~n 
Mars die Brahe had ·opgetekend te bestuderen. Hij vindt dat , . , ., . ".~ 
geen enkele combinatie van cirkels een baan geeft die over-

.... ,,..~~~ . ..' . " 

eenkomt met de geg~y.el)s. De grootste"afwij-i<ing tussen the -
orie en praktijk is ori'g.eveer acht boogmj nuten. Hij weet dat 
een nauwkeurig waa rfi]Jner zoals Brah€' ':''niet zo'n grote fout 
heeft gemaakt. Daarn:a :probeert hij een: ovaal, zond er resul
taat, vervolgens een e'li l ps en die vold'oe'tl ' Na' meer dan vier 

. '" • , .• ' >~ , 

jaar rekenen en na negentien v.erschillende banen te hebben 
geprobeerd en weer verworpen, vindt Kei)ler de op los'slng. 

Hij werkt daarna zijn wetten uit: ,,, .... 

1. Elke planeet beweegt in een ellip~ ~ 'met de zon in een 
van de brandpunten. .,". 

2. De straalvector van de zon naar: cfe planeten beweegt 
over gelijke oppervlakten in gelijke tijden. 
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3. De kwadraten van de omlooptijden van twee planeten 
zijn evenredig aan de derde machten van hun gemiddelde 
afstand tot de zon. 

De eerste en tweede wet verschijnen voor het eerst in 
Astronomia Nova . De derde, tien jaar later, in De Harmonica 
Mundi. Deze wetten geven eenvoudige uitdrukkingen als ze 
worden toegepast op een starre zon waar de planeten 
omheen bewegen. Voor de astronomen is dit de reden om 
van het Ptolemese systeem af te stappen. 
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GALl LEI 

'There is not a single effect in nature, not even the least 
that exists, such that the most ingenious theorists can ever 
arrive at a complete understanding of it. Anyone who has 
experienced just once the perfect understanding of one sin
gle thing, and has truly tasted how knowledge is accomplis
hed, will recognize that of the infinity of other truths he 
understands nothing.' 

Galileo Galilei 

Galileo Galilei is in 1564 te 
Pisa geboren. Hij studeert 
eerst medicijnen, en daarna 
wiskunde en natuurkunde. In 
1589 krijgt hij de leerstoel 
wiskunde in Pisa aangeboden . 

.,; ... ; 
"'~ .. ,.. 

1J~··t. ~ ,y: Z 
Daar voert hij zijn bekende Fig. 9 Galileo Ga/llei 

experimenten met vallende lichamen uit. Zijn nieuwe opvat
tingen vinden echter zoveel weerstand dat hij gedwongen is 
om in 1591 zijn ontslag te nemen. Van 1592 tot 1610 is hij 
hoogleraar in Padua. Daar maakt hij telescopen, microscopen 
en luchtthermometers. Met zijn telescopen ontdekt hij de 
schijngestalten van Venus en de vier manen van Jupiter. Ook 
ontdekt hij maankraters en de vlekken op de zon. Dit leidt 
tot een aanval op de ideeen van Aristoteles, die dacht dat de 
hemellichamen perfect ronde bollen waren. 

Evenals Kepler accepteert ook Galilei het Copernicaanse 
stelsel van het heelal. De manen van Jupiter, die hij ontdekt, 
tonen voor het eerst aan dat niet alles om de aarde draait. 
In 1616 publiceert hij zijn Dialogo Sopra i Due Massimi 
Sistemi del Mondo, Tolemaico e Copemicano, een briljant 
argument voor de Copernicaanse theorie. Hierna beginnen 
zijn problemen met de inquisitie. 
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In de Middeleeuwen is het aristotelisme namelijk geaccepteerd 
en zelfs ingepast in de kerkelijke leer. Wei behoudt men het 
Hebreeuwse idee van een platte aarde. De inquisitie verbiedt 
om dingen die tegenstrijdig zijn met de Bijbel te verkondigen. 

Een belangrijk onderwerp van studie van Galilei is de vrije 
val. Hij zoekt hierbij niet naar de oorzaak van de val en de 
waargenomen versnelling, maar vraagt zich af hoe een 
lichaam valt. Volgens hem moet de beantwoording van deze 
vraag voorafgaan aan de vraag naar de oorzaak. 

Galilei komt door gedachte-experimenten tot de conclusie 
dat de snelheid evenredig moet zijn met de valtijd. 
Alhoewel Aristoteles' valwet algemeen is geaccepteerd, zijn 
er al mensen voor Galilei die tot s = '12 9 t 2 zijn gekomen. 
Veertien jaar voordat Galilei zijn kinematische afteiding van 
de valwet heeft geformuleerd, heeft de Nederlander Isaac 
Beeckman al een dynamische afleiding van valwet gegeven. 
Doordat Beeckman in het Nederlands schrijft en niets publiceert 
blijft dit echter onopgemerkt. De grote verdienste van 
Galilei is dat hij de nadruk legt op het experiment, om zo 
aile twijfel weg te nemen. Dat betekent een revolutie voor de 
natuurkunde. 

Voor het nauwkeurig kunnen observeren van de valbeweging 
is het nodig deze te vertragen. Dit doet Galilei door een 
kogel van een hellend vlak te laten rollen. In een twaalf 
meter lang bord wordt een rechte goot van 2112 cm breed 
gesneden. Deze wordt bedekt met glad perkament. Een 
messing bal, perfect rond gepolijst, wordt van het hellende vlak 
afgerold. Hij doet ongeveer honderd proeven met verschillende 
heliingshoeken en gootlengten. Hij vindt dat de afdalingsafstand 
altijd varieert met het kwadraat van de tijd. Het is interessant 
om op te merken hoe Galilei de tijd heeft gemeten. In die 
tijd zijn er geen precieze klokken beschikbaar. Hij maakt een 
klein gat in de onderkant van een watervat en vangt het water 
op in een kopje. Het water wordt nauwkeurig gewogen en de 

22 



afdaaltijden worden evenredig verondersteld aan het 
gewicht. 

De relatie tussen snelheid en afstand illustreert Galilei met 
figuur 10. Een voorwerp beweegt vanuit rust eenparig versneld. 
Dit wordt voorgesteld door de lijn EB die varieert met de 
tijd AB. Het oppervlak ABE staat dan voor de afgelegde 
weg. Ook is te zien dat een voorwerp dat met de helft van 
de eindsnelheid, namelijk FB beweegt, afstand ABFG aflegt. 
Het is duidelijk dat ABFG even groot is als ABE. 

Nog bekender is de illustratie van de weg van een kogel die 
horizontaal wordt weggeschoten (figuur 11). Galilei is de 
eerste die aantoont dat die baan een parabool is. Daarvoor 
dacht men dat de kogel eerst horizontaal beweegt om op 
het laatst verticaal naar beneden te vallen. 

Om de inquisitie te omzeilen publiceert hij zijn Discorsi e 
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NEWTON 

'You sometimes speak of gravity as essential and inherent to 
matter. Pray, do not ascribe that notion to me, for the 
cause of gravity is what I do not pretend to know, and 

therefore would take more time to consider of it. ' 

Isaac Newton 

Isaac Newton is geboren in 
1642 in Wooisthorpe, in het-
zelfde jaar waarin Galilei is 

~'.'.y.~. ·~-..."'Vv .. v'V' ..' ·..r"""~·"'" ~!"_ '-'"'--'~~./ ' r -" J , /'V "'-"'~"'-v-_' '-''''''-'.A..A~ 

~. . . 
~ 
? 
~ gestorven. Ais hij twaalf jaar 
~, ~ oud is, stuurt zijn moeder hem 

naar de openbare school in 
Grantham waar hij mechanische 
ontdekkingen begint te doen. 

~ , 
(. < .. ,::""-..... r- .... ~./ ./',/I, •• " . "- ••. . • . . ,- . • .A/' .• / •• r , ; " """,,,, ., ; •.. ,-~. ,. ,, .,... /,/".3 
Fig, 12 Isaac Newton 

Hij maakt een waterklok, een windmolen, een voertuig voort
bewogen door de persoon die erin zit, en andere speeltjes. 
In 1660 gaat hij naar het Trinity College in Cambridge. Zes 
jaar later begint hij al aan de ontwikkeling van ideeen over 
de zwaartekracht. 

De grondslagen die door Galilei, Kepler en Huygens zijn 
gelegd (Huygens heeft in 1659 de centrifugale kracht gefor
muleerd), zijn in Newtons Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica verenigd tot een algemene theorie. 

Newton stelt drie bewegingswetten op: 
1. De wet van de traagheid: elk lichaam volhardt in zijn toestand 

van rust of eenparig rechtlijnige beweging, tenzij er krachten 
op werken die het dwingen die toestand te veranderen. 

2. De wet van de kracht: de verandering van de impuls 
is evenredig met de totale kracht die er op werkt en heeft 
plaats langs de rechte lijn volgens welke die kracht werkt. 
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3. Het principe van de reactie: elke actie wordt steeds 
tegengewerkt door een even grote reactie. 

Deze wetten hebben verstrekkende consequenties. Een uni
forme versnelling, door Galilei aan een vrij vallend lichaam 
toegekend, betekent volgens de tweede wet dat het lichaam 
een constante kracht ondervindt. Deze kracht is gelijk aan 
het gewicht, de kracht waarmee het lichaam door de aarde 
wordt aangetrokken. 

Newton vermoedt dat de aardse zwaartekracht uit te breiden 
is naar de hemellichamen, en uit de wetten van Kepler leidt 
hij de kracht af die de planeten in hun banen houdt. Deze 
kracht is volgens Newton omgekeerd evenredig met het 
kwadraat van de afstand tot het centrum waar de planeet 
omheen draait. Dit is het begin van een definitieve synthese 
tussen de aardse en de hem else fysica. Het begin is gegeven 
van wat later als de gravitatiewet bekend zou worden: "Aile 
lichamen zijn begiftigd met een principe van wederkerige 
gravitatie. Twee lichamen graviteren met betrekking tot 
elkaar in rechte verhouding met hun massa's en in omgekeerde 
verhouding met het kwadraat van hun afstand ." 

Newton bewijst dat het wiskundig gezien niet uitmaakt als 
de massa van een homogeen, bolvormig lichaam in een punt 
(het massamiddelpunt) geconcentreerd wordt gedacht. 

In formulevorm ziet de gravitatiewet er als voigt uit: 

F- - G m, m2 
G - r 2 

waarin m 1 en m 2 de massa's van de betreffende lichamen 
zijn, r de afstand tussen de massamiddelpunten, en G de 
9 ra vi ta ti eco nsta n te. 
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CAVENDISH 

'He probably uttered fewer words in the course of his life 
than any man who ever lived to fourscore years, not at all 
excepting the monks of La Trappe.' 

Lord Brougham 

Fig. 13 Henry Cavendish 

Henry Cavendish is in 1731 in Nice 
geboren. Hoewel hij van adellijke 
afkomst is, is er van zijn leven niet 
veel bekend. Dit is te wijten aan zijn 
eigen geaardheid, vaak aangeduid als 
stilzwijgend, verlegen, eenkennig en 
terughoudend. Hij studeert van 1749 
tot 1753 in Cambridge, maar behaalt 
daar geen graad. Daarna begint hij 
zijn wetenschappelijke loopbaan in 
Londen als assistent van zijn vader 
Lord Charles Cavendish, een 

bekwaam experimenteel natuurkundige. Na de dood van 
zijn vader in 1783 verhuist Cavendish naar een huis in de 
buurt van het British Museum. 

Ondanks zijn eigenaardigheden wordt Cavendish zeer 
gerespecteerd door zijn wetenschappelijke collega's, hoewel 
hij weinig echte vrienden heeft. Een van zijn vrienden is 
John Michell. Deze is vooral bekend om de uitvinding van de 
torsiebalans, waarmee hij de dichtheid van de aarde denkt 
te kunnen bepalen. Vanwege zijn overlijden is de proef echter 
niet door hemzelf uitgevoerd. 

Nadat Cavendish dit apparaat in een verbeterde versie 
nagebouwd heeft, heeft hij er de dichtheid van de aarde 
mee bepaald. Een tekening van de proef staat in figuur 14 . 
Een staafje is in het midden opgehangen aan een torsie
draadje. Aan de uiteinden bevinden zich twee kleine loden 
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bolletjes. Voorts zijn er twee grote bollen die op een kleine 
afstand van de kleine bolletjes worden geplaatst . Door de 
aantrekking tussen de grote en de kleine bollen ontstaat 
een koppel dat het staafje uit zijn nulstand draait. 

De hoek waarover het staafje draait is een maat voor de 
krachten in de eindpunten van het staafje. Uiteindelijk vindt 
Cavendish dat de dichtheid van de aarde 5,45 keer zo groot 
is als water. Hieruit voigt een waarde voor de gravitatieconstante 
van 6,754.10'11 Nm2 kg'2 (nu 6,673 . 10'11 Nm2 kg'2 ). 

Fig.14 De proef van cavendish 
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FOUCAULT 

'En toen zag ik de slinger. Hangend aan het uiteinde van 
een lang touw dat boven in het koorgewelf was bevestigd, 
maakte de bol met isoch r one statigheid zijn weidse slinger
beweging . ' 

Umberto Eco 

Jean Foucault is geboren in Parijs. Hij studeert 
aanvankelijk medicijnen, maar tussen 1845 
en 1849 begint hij natuurkundige experi
menten te doen. Hij werkt dan samen met 
Fizeau. Daarna hebben ze ieder apart de 
lichtsnelheid bepaald. In 1851 publiceert 
Foucault zijn beroemde demonstratie van 
de rotatie van de aarde met behulp van 
een slinger. Dit experiment wordt op vier 
plaatsen u itgevoerd. Het eerst in een kel-

Fig . 15 Jean Foucault der van zijn huis in Parijs. Een messing 
bal van vijf kilo wordt opgehangen aan een stalen draad. De 
bal wordt opzij getrokken, en in die positie gehouden door 
een dun draadje totdat de slinger helemaal stil hangt. 
Daarna wordt hij losgelaten door het dunne draadje door te 
branden. De slinger begint te bewegen in een vast verticaal 
vlak en het lijkt alsof het slingervlak draait en de aarde 
stilstaat. De tijd waarin het slingervlak een volledige 
omwenteling maakt is gelijk aan de rotat ietijd van de aarde 
gedeeld door de sinus van de geografisch breedte van de 
plaats waar het experiment wordt gedaan . 

Later bouwt Foucault grotere slingers om nauwkeuriger 
resultaten te krijgen. In het observatorium van Arago bouwt 
hij een slinger van elf meter. Door een gunst van Napoleon 
III kan Foucault een slinger van 67 meter met een bal van 
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28 kilogram ophangen in het Pantheon. Bekend is ook de 
slinger op de wereldtentoonstelling van 1855. In het 
gebouw van de Verenigde Naties in New York is momenteel 

een slinger van Foucault te zien (zie figuur 16). 

Fig.16 De slinger van Foucault 
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VENING MEINESZ 

'De bepaling der zwaartekracht op verschillende punten der 
aarde is uit den aard der zaak een onderzoek dat weinig 
algemeen bekend is. [. .. J Het is natuurlijk wenschelijk deze 
bepalingen op zooveel moge/ijk punten der aarde uit te voe
ren; de meeste beschaafde landen houden zich daar dan 
ook gedurende den laatsten tijd mee bezig.' 

F.A. Vening Meinesz 

Felix Andries Vening Meinesz is in 
1887 in Scheveningen geboren. In 
1910 behaalt hij het diploma civiel 
ingenieur aan de TH te Delft. Daarna 
komt hij in dienst bij de Rijks
commissie voor Graadmeting en 
Waterpassing, waar hij wordt belast 
met het meten van de zwaartekracht 
in Nederland. 

Fig. 17 Felix Andries 
Vening Meinesz 

In de geodesie is men in de eerste plaats ge'interesseerd in 
de vorm van de aarde. Deze kan worden bepaald door graad
metingen. Dit zijn moeizame en langdurige metingen. Een 
vee I snellere methode is het meten van de versnelling van 
de zwaartekracht. Het instrument hiervoor is de zwaarte
krachtslinger. Christiaan Huygens heeft in 1657 afgeleid dat 
de slingertijd van een slinger aileen afhangt van de zwaarte
krachtversnelling, mits de lengte van de slinger constant 
blijft. De vorm en de grootte van de aarde kan men bepa
len als men beschikt over heel veel metingen, die gelijkma
tig over de aarde zijn verdeeld, op het vasteland en in de 
oceanen. Bij de metingen wenst men de versnelling 
van de vrije val (g) met een nauwkeurigheid van 1 mgal 
(1 mgal =10-5 ms-2

) te bepalen. De gal is een oude eenheid voor 
de zwaartekrachtversnelling, genoemd naar Galilei. 
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Een nauwkeurigheid van 1 mgal betekent dat de slingertijd 
met een nauwkeurigheid van 10-6 s moet worden bepaald. 
Bij de metingen moet uiteraard gecorrigeerd worden voor 
allerlei storende invloeden. 

Vening Meinesz voert slingermetingen uit op zo'n vijftig 
plaatsen in Nederland. Hij wordt hierbij sterk gehinderd 
door de onrust van de bodem, veroorzaakt door de slappe 
ondergrond. Een aanzienlijke verbetering wordt verkregen 
met een apparaat waarin paren van even lange slingers in 
tegengestelde richting slingeren. Uit de gemiddelde slingertijd 
van beide slingers wordt de zwaartekracht berekend. 

Een nog veel grotere verbetering wordt bereikt door een 
lichtbundel zodanig tegen beide slingers te laten weerkaatsen, 
dat het faseverschil tussen de slingers wordt geregistreerd. 
Ais twee gelijke slingers met 180

0 

faseverschil in een frame 
zijn opgehangen en als dit frame door de bewegingen van de 
bodem een onregelmatig gedrag van de slingers veroorzaakt, 
zal het verschil van de uitwijkingen regelmatig zijn en over
eenkomen met de bewegingen van een fictieve ongestoorde 
slinger. Vening Meinesz publiceert deze methode in zijn 
proefschrift 8ijdrage tot de Theorie der Slingerwaarnemingen 
en promoveert in 1915 met lof 

De methode van Vening Meinesz maakt het mogelijk om op 
een drassige bodem de zwaartekracht te meten. Het opstellen 
van het slingerapparaat op een schip blijkt door het stampen 
en rollen van het schip vrijwel onuitvoerbaar. Vening 
Meinesz besluit daarop proefmetingen in een onderzeeboot 
uit te voeren. Het begin van de eerste reis in 1923 is zeer 
ontmoedigend. Door een zware storm mislukken de metingen 
door het rollen van het schip. Weliswaar is de rolbeweging 
onder water slechts enkele graden, maar dit is toch te veel. 
Vening Meinesz laat het toestel vervolgens opstellen in een 
soort van 'wieg' die draaibaar is om de lengteas van de 
boot. Deze verbetering blijkt een volledig succes en op de 
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overige plekken van de route kunnen tientallen geslaagde 
metingen worden verricht. 

De gravimeter is echter nog niet ideaal. Tijdens de meting 
mag niemand bewegen, en dat wordt als zeer vermoeiend 
ondervonden. Ook is de tijd benodigd voor het uitwerken 
van de meetresultaten te lang. Vening Meinesz blijft, met 
hulp van de KNMI, werken aan verbeteringen. Een geheel 
nieuw toestel wordt gebouwd in de jaren 1925 tot 1928. Het 
bevat drie slingers, waarvan de onderlinge faseverschillen zo te 
regelen zijn dat de uitwerking van de meetresultaten tot 
enkele uren per meting wordt gereduceerd. De nauwkeurig
heid van een meting met deze nieuwe gravimeter op zee 
bedraagt enkele mgal, even veel als een meting op land. 

Gedurende meer dan 30 jaar is Vening Meinesz' zeegravimeter 
de beste en meest nauwkeurige ter wereld. Na 1958 wordt 
het toestel niet langer gebruikt, het wordt nu als museumstuk 
tentoongesteld op de afdeling Geodesie van de TU te Delft. 
Dit komt enerzijds door een verandering in het bouwplan 
van de Nederlandse onderzeeboten, waarin geen plaats 
meer beschikbaar is voor het slingerapparaat, anderzijds 
door de ontwikkeling van een veergravimeter die in combinatie 
met een zwaar gestabiliseerd platform kan worden gebruikt 
aan boord van oppervlakteschepen. Hierdoor is een continue 
registratie van de zwaartekracht mogelijk. 
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HET MICHELSON-MORLEY EXPERIMENT 

'I am not sure when I first heard of the Michelson experiment. 
I was not conscious that it had influenced me directly 
during the seven years that relativity had been my live. I 

guess I just took it for granted that it was true.' 

Albert Einstein 

In het begin van de negentiende 
eeuw toont Thomas Young expe
rimenteel de diffractie en inter
ferentie van licht aan . Daarmee 
staat vast dat licht een golfver
schijnsel is. Ililichael Faraday in 
1830 en James Clerk Maxwell, 
zo'n dertig jaar later, hebben 

·V' r . _ . A • r .. -, ... _ .... , . 

Fig. 18 James Clerk Maxwell 

bewezen dat elektriciteit en magnetisme een verschijnsel 
zijn, elektromagnetisme. Licht is een elektromagnetisch golf
verschijnsel. 

Dit geeft echter een probleem. Toen men dacht dat licht uit 
deeltjes bestond, kon men zich voorstellen dat deze deeltjes 
bewegen met een grote snelheid. Een golf heeft echter een 
voortplantingsmedium nodig. Geluidsgolven planten zich 
voort in lucht, zeegolven in water, maar waarin planten licht
golven zich voort? 

Het antwoord was aether. Deze massaloze, transparante 
aether zou in aile materie doordringen. Een vacuum was dus 
niet helemaal leeg, maar bestond uit aether, waarin licht
golven zich konden voortplanten. Om meer over de aether 
te weten te komen voeren Albert Michelson en Edward 
Morley in 1887 hun beroemde experiment uit. 
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Het experiment is het best te begrijpen door te kijken naar 
twe e roeiers die dezelfde afstand af willen leggen. De ene 

wil naar de overkant van een rivier en terug, de andere wil een 
even lang stuk met de stroom mee roeien en weer terug . We 

gaan ervan uit dat de rivier 400 meter breed en lang is . De 

stroming is 300 meter per minuut en beide roeiers roeien met 
500 meter per minuut. Eerst kijken we naar de roeier die de 
rivier wil oversteken. Ais er geen stroming zou zijn, zou de 

oversteek t minuut duren. Door de stroming moet hij ech
ter schuin roe ien om op hetzelfde punt uit te komen . Met 
behulp van de stelling van Pythagoras is dan uit te rekenen 

dat de oversteek een minuut duurt. Om weer terug te 
komen heeft hij ook weer een minuut nodig, dus in totaal is 
hij twee minuten onderweg. 

De andere roeier heeft op 
de heenweg een snelheid 

van 500+300=800 meter 
per minuut . Op de terug
weg heeft hij een snelheid 
van 500-300=200 meter Fig. 19De interferom eteruit1 881 

per minuut. De heenweg duurt een halve minuut en de terug
weg duurt twee minuten. In totaal is hij 2'/2 minuut onder
weg. 

Het is altijd zo dat de roeier die evenw ijdig aan de stroming 
roeit langer onderweg is. Dit principe hebben Michelson en 
Morley gebruikt voor hun experiment. De ruimte is gevuld 

met aether en in die aether beweegt de aarde rond de zon 
met een snelheid van zo'n dertig k i lometer per seconde. Ten 
opzichte van de aarde beweegt de aether dus met dertig kilo

meter per seconde. Michelson en Morley bedenken dat je de 
aether kunt opvatten als de stroming, en ze gebruiken twee 

lichtst ralen als roeiers (zie figuur 19). Doordat de twee 
lichtstralen, zoals bij de roeiers, niet even lang over de 
afstand zullen doen, verwacht men een faseverschil. Dit 

faseverschil wordt echter niet waargenomen! 
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Dat kan drie dingen betekenen. Ten eerste: de aarde staat 
stil, iets wat sinds Copernicus niet meer accepteerbaar is. 
Ten tweede: de aether beweegt met de aarde mee, maar er 
was al eerder, door James Bradley, aangetoond dat dit niet 
zo is. Ten derde: de aether bestaat niet. Dit weigeren de 
fysici te accepteren. Dat zou betekenen dat ze alles wat ze 
weten over licht, elektriciteit en magnetisme moeten weg
gooien en opnieuw moeten beginnen. Er wordt dus gezocht 
naar een andere oplossing. 

Die komt in 1895 van George Fitzgerald en Hendrik Lorentz 
die, onafhankelijk van elkaar, voorstellen dat een bewegend 
voorwerp korter wordt. Door deze lorentz-fitzgeraldcontractie 
kan het Michelson-Morley experiment verklaard worden ter
wijl men vasthoudt aan de stationaire aether. Lorentz gaat 
nog verder en leidt wiskundige betrekkingen af, de lorentz
transformaties die een opstapje zijn naar de speciale relati
viteitstheorie van Albert Einstein . 

. <" . • ow' ) 

.... fi..0J,:.f"\./{;r,.F.f"-.J'...T\.rf J 
Flg.20 Hendrik Antoon Lorentz 
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EINSTEIN 

'Newton verzeih' mir; du fandst den einzigen Weg der zu 
deiner Zeit fOr einen Menschen von hochster Denk- und 
Gestaltungskraft eben noch moglich war. Die Begriffe, die 
du schufst, sind auch jetzt noch fDhrend in unserem physi
kalischen Denken, obwohl wir nun wissen, dass sie durch 
andere, der Sphare der unmittelbaren Erfahrung ferner ste
hende ersetzt werden mDssen, wenn wir ein tieferes 
Begreifen der Zusammenhange anstreben.' 

Albert Einstein 

Albert Ei nstein is op 14 maart 1879 

Na opnieuw een faiHis$:ement van 'd 
<, -', .... .,. 

1894 ver Uizen Einsteins , ·ouders , zusje naar MHaan. 
Omdat Ein te] n ziJn dip'loma '~og niet · eeft gehaa,l,d" ' blij ffhij 
bij familieled~n in.Munchen, Hij l)eeft2zo ~einig , i~teresse in 
school, dat ~Un lerarenherrt. uiteindeif jk a.anrad,en het gym.
nasium te ve rlaten, een ad vies d'~ t hiJ~ b lij ~~anvdJlrdt , OJTldat 
hij geen diploma heeft; karl. hij z,ichnl et (gschrij)ven- aan de 
Italiaanse universite,iten,~ maar ~t'fij hoort dat het 

. , 
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Polytechnisch Instituut in Zurich niet om een diploma vraagt 

bij de toelating; wei moet hij slagen voor een toelatingsexamen . 

Ais hij daarvoor zakt, laat hij zich inschrijven aan het gym

nasium te Aarau om de vakken waar hij minder goed in is 
bij te spijkeren. In 1896 doet hij opnieuw toelatingsexamen 

en wordt toegelaten tot een vierjarige studie die hem de 
leraarsbevoegdheid zal opleveren. Ais Einstein zijn graad 
behaalt in 1900 lukt het hem niet een baan als assistent op 

het instituut te bemachtigen. Teleurgesteld neemt hij een 
baan bij Alfred Wolfer, de directeur van het Zwitserse 

Federale Observatorium. In 1902 vindt Einstein een vaste 
baan als jongste onderzoeker bij de Zwitserse Octrooiraad. 

Einstein is nog niet gepromoveerd als hij in 1905 drie artikelen 
bij de Annalen der Physik indient. Gelukkig wordt het revo
lutionaire karakter van de artikelen herkend door Wilhelm 

Wien, redacteur van het tijdschrift. In het eerste artikel 
introduceert Einstein het foton en verklaart daarmee het 

foto-elektrisch effect. Het tweede artikel is een mathema
tisch correcte voorspelling van een effect dat al 78 jaar 
bestond: de Brownse beweging. Het derde artikel is zijn 

eerste publicatie over de relativiteitstheorie. Het behandelt 

het onderdeel dat nu de speciale relativiteitstheorie heet. 

Einstein blijft bij de Zwitserse Octrooiraad werken tot 1909 . 
Hij heeft zijn werk altijd als tijdelijk beschouwd en het verschaft 
hem de ruimte die hij nodig had voor het formuleren van 

zijn fundamentele theorieen. Daarom hoeft hij niet lang na 
te denken wanneer hij een positie van hoogleraar in de 

natuurkunde aan de universiteit van Zurich krijgt aangeboden. 
In 1910 accepteert hij vervolgens een hoogleraarschap in 

Praag. Twee jaar later gaat hij terug naar Zurich, maar hij 
blijft daar maar een jaar, tot hij de post van directeur van 

het Kaizer Wilhelm Institut in Berlijn aangeboden krijgt. 

Het gezin Einstein verhuist in 1914 naar Berlijn, maar 
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Mileva, zijn vrouw, houdt het daar niet uit. Daarom verlaat 
zij Einstein en keert zij met hun twee zoontjes terug naar 
Zwitserland. Einstein heeft al enige tijd huwelijksproblemen 
omdat hij zijn werk altijd voor zijn gezin heeft laten gaan. 
Het einde van zijn huwelijk doet hem eigenlijk niet veel. 

In 1916 verschijnt in Annalen der Physik een artikel van 
Einstein over de algemene relativiteitstheorie. Bij de ont
wikkeling daarvan heeft hij zijn gezondheid ernstig verwaarloosd. 
In 1917 krijgt hij een zenuwinstorting waarvan hij geleide
lijk herstelt, dankzij de hulp van zijn achternicht Elsa met 
wie hij in 1919 trouwt. 

In 1921 krijgt hij de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn 
verklaring van het foto-elektrisch effect. Aan het begin van 
de jaren dertig is hij voor twee winters gasthoogleraar aan 
het California Institute of Technology. Zijn derde bezoek 
gaat vooraf aan Hitlers benoeming tot kanselier van 
Duitsland en brengt Einstein tot de uitspraak dat hij nooit 
meer terug zal keren naar Duitsland. Eind 1933 treedt hij 
toe tot het Institute for Advanced Study te Princeton . Met 
uitzondering van enkele reizen door de Verenigde Staten 
blijft Einstein tot zijn dood in 1955 in Princeton. 
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DE ALGEMENE RELATIVITEITSTHEORIE 

'De ruimte vertelt massa hoe ze moet bewegen; 
massa vertelt ruimte hoe ze zich moet krommen.' 

John Archibald Wheeler 

Einstein heeft een geheel andere oplossing voor het resultaat 

van het Michelson-Morley experiment gegeven dan Lorentz 
en Fitzgerald. Hij doet het als het ware terloops. De bedoeling 

van Lorentz en Fitzgerald is het aetherwindexperiment te 

verklaren. Einstein heeft daarentegen een ander, veel algemener 
doel. Hij probeert te komen tot een elektrodynamica die 

eenvoudiger is dan die van Maxwell. 

In de klassieke mechanica van Newton en Galilei is het rela

tiviteitsprincipe van kracht. Binnen elk referentiestelsel gelden 
dezelfde natuurkundige wetten, zoals Newtons traagheidswet. 

De vergelijkingen van Maxwell, die elektriciteit en magnetisme 
beschrijven, zijn echter niet voor elk referentiestelsel gelijk. Dit 

verschil zit Einstein dwars en hij zoekt een manier om 

mechanica en elektrodynamica te combineren. Hij gaat uit van 
het relativiteitsprincipe en het beginsel van de constante licht

snelheid. Daaruit ontwikkelt hij een aantal formules om waarne

mingen uit het ene stelsel om te zetten naar een ander stel
sel dat in vergelijking daarmee met constante snelheid 

beweegt. In 1905 verwerft Einstein grote faam met deze 

vergelijkingen die ruimte en tijd met elkaar verweven, de 
speciale relativiteitstheorie. 

In de speciale relativiteitstheorie is er geen sprake meer 

van absolute rust of absolute beweging ten opzichte van 

een overal aanwezig medium. De aether wordt in zekere zin 

overbodig. Daarmee wordt ook het zoeken naar een aetherwind 
zinloos, waarmee het Michelson-Morley experiment verklaard is. 
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De con stante lichtsnelheid in de speciale relativiteitstheorie 
vormt een groot probleem. Volgens Newtons theorie werkt 
de zwaartekracht momentaan, ongeacht de afstand tussen 
voorwerpen (actio in distans). Er is daarom een nieuwe theorie 
nodig, de algemene relativiteitstheorie, die de zwaarte
kracht niet als kracht maar als veld beschrijft dat, net zoals 
elektromagnetische velden, ruimte en tijd vervormt. 

De algemene relativiteitstheorie kan in een zin worden 
samengevat: trage massa is gelijk aan zware massa. Wat 
betekent dat? Om een voorwerp van snelheid te laten ver
anderen, moeten we er een kracht op uitoefenen. De 
benodigde kracht is even redig met de trage massa van het 
voorwerp. De zwaartekracht die twee voorwerpen op elkaar 
uitoefenen is evenredig met het product van hun zware 
massa's. Newton ontdekt dat de zware massa van een 
voorwerp identiek is aan de trage massa en realiseert zich 
dat dit niet vanzelf spreekt. De moeite die we moeten doen 
om een voorwerp in beweging te brengen hoeft immers 
helemaal niet af te hangen van de kracht die dit voorwerp 
zelf uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische kracht; 
die hangt af van de elektrische lading en helemaal niet van 
de trage massa van een voorwerp. Dat er een kracht is, de 
zwaartekracht, waar de sterkte afhangt van de trage massa, 
is dan ook uitzonderlijk. 

Einstein herschrijft de theorie van de zwaartekracht. Hij laat 
daarbij zien dat de veronderstelling dat de lichtsnelheid voor 
aile waarnemers gelijk is ertoe leidt dat zware massa en 
trage massa identiek zijn. Dit is te illustreren door een 
gedachte-experiment. In een lift die boven de aarde hangt 
doet een waarnemer experimenten met de zwaartekracht. 
Deze leveren precies dezelfde resultaten op als experimenten 
die worden uitgevoerd op het aardoppervlak, zodat hij con
cludeert dat een naar beneden gerichte kracht, de zwaarte
kracht, aile voorwerpen in de lift naar de vloer trekt. 
Daarna wordt de lift ver van de aarde en andere planeten 
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constant versneld met een omhoog gerichte versnelling van 
9,8 m/s2. De waarnemer concludeert dan dat aile lichamen 
zich nog steeds zo gedragen als toen de lift boven de aarde 
hing . Z ijn conclusie is dat de lift nog steeds boven de aarde 
hangt . Dit is het equivalentieprincipe. 

Het equivalentieprincipe heeft bizarre gevolgen. Neem bij
voorbeeld als model voor Einsteins lege ruimtetijd een strak 
gespannen rubbervlies. Ais we een zware bal in het midden 
van dit vlies leggen, zal het vlies doorbuigen . Dit is de 
manier waarop een zware massa de ruimte vervormt. Ais we 
een knikker over het oorspronkelijke vlakke vlies rollen, zal 
hij slechts een klein deukje maken en in een rechte lijn 
bewegen . Maar zodra de knikker vlak langs de zware bal 
rolt, zorgt de vervorming van het rubberen vlies ervoor dat 
hij een gekromde baan gaat volgen. Dit is Einsteins model 
van de zwaartekracht. Voorwerpen volgen de weg van de 
minste weerstand. Deze weg wordt geodeet genoemd, het 
equivalent van een rechte lijn door een gekromd stuk ruimtetijd. 
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DE RELATIVITEITSTHEORIE IN DE PRAKTI1K 

'Das Herrliche was ich erlebte, war nun daf3 sich nicht 
nur Newtons Theorie als erste Naherung, sondern auch 
die Perihelbewegung des Merkur (43" pro Jahrhundert) 
als zweite Naherung ergab. ' 

Albert Einstein 

Alhoewel de algemene relativiteitstheorie in kleine kring 
werd bewonderd, is de theorie pas echt geaccepteerd en 
bekend geworden bij het grote publiek na de eerste experimentele 
bevestigingen. Dit zijn de periheliumprecessie van 
Mercurius, de afbuiging van licht en de roodverschuiving van 
spectraallijnen. 

Mercurius is de planeet die het dichtst bij 
de zon staat. Volgens Newtons theorie 
behoort de baan van Mercurius door de 
zwaartekracht van de zon een gesloten 
ellips te zijn. Dit is echter niet helemaal 
waar, want bij elke periode draait de hoofd
as van de ellips een beetje (zie figuur 22). 
Dit heet de periheliumprecessie en deze 
bedraagt 1° 33'20" per eeuw. Ze wordt 
veroorzaakt doordat de zwaartekracht van 
de planeten ook een invloed op Mercurius 
uitoefent. 

Fig.ZZ De baan van 
mercurius 

Door de kleine massa van de planeten, vergeleken met de 
zon, is deze invloed heel klein, met een kleine precessie als 
gevolg. Simon Neucomb heeft in 1895 een precessie van 1° 32 '3 7"pe r 
eeuw berekend met behulp van Newtons theorie. Deze 
waarde wijkt 43 boogseconde af van de waargenomen 
waarde van 1° 33'20" per eeuw. Door deze afwijking denkt 
Le Verrier, die het bestaan van Neptunus heeft voorspeld, 
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dat er nog een kleine planeet in de buurt van de zon is. Dit 
blijkt niet zo te zijn. 

De eerste bevredigende oplossing van dit probleem komt 
met Einsteins algemene relativiteitstheorie. Einstein kan 
met behulp van de ruimtekromming, veroorzaakt door de 
zwaartekracht van de zon, de 43 boogseconde per eeuw 
precies verklaren. 

Volgens de algemene relativiteitstheorie wordt een lichtstraal 
afgebogen van zijn rechte baan als hij door een zwaartekracht
veld komt. Ais dit gebeurt, lijkt het alsof het licht van een 
andere plaats komt. In 1919 reist een Britse expeditie, 
onder leiding van sir Arthur Eddington, naar het eiland 
Principe in de golf van Guinee, waar zij een zonsverduistering 
fotograferen. Door deze foto's te vergelijken met foto's die 
'5 nachts genomen zijn (a Is de zan niet voor de sterren 
staat) kan aangetoond worden dat het licht van een veraf
gelegen ster wordt afgebogen door het zwaartekrachtveld 
van de zon, waarmee de theorie van Einstein is bevestigd. 

De relativiteitstheorie voorspelt een roodverschuiving van 
de spectraallijnen van sterren wanneer deze worden vergeleken 
met spectraallijnen van hetzelfde element op aarde. In het 
geval van de zon is het effect zo klein dat meting ervan erg 
lastig is. Voor 1919 beweren Duitse onderzoekers dat ze een 
verschuiving hebben gemeten aan cyanide banden terwijl 
andere onderzoekers melden geen resultaat gevonden te 
hebben. In 1923 slaagt St. John erin om een verschuiving 
te meten voor zonlicht, in het geval van de spectraallijnen 
van ijzer. Hij concludeert dat de verschuiving niet aileen 
door de relativiteitstheorie komt, maar ook door het doppler
effect en door verstrooiing van licht dat de atmosfeer van 
de zon passeert. Hij toont aan dat het mogelijk is om de 
drie effecten te scheiden. In 1925 meet W.S. Adams van het 
Mount Wilson observatorium een roodverschuiving van het 
licht van een ster met grote massa. 
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ZWAARTEKRACHTLENZEN 

'Do not Bodies act upon Light at a distance, and by their 

action bend its Rays; and is not this action strongest at the 

least distance?' 

Isaac Newton 

Isaac Newton heeft zich na het 
publiceren van zijn Principia bezig
gehouden met de optica. Hij is 
ervan overtuigd dat licht uit deeltjes 
bestaat. Deze theorie voorspelt al 
dat licht wordt afgebogen door de 
zwaartekracht. In 1801 berekent 
de Oostenrijker Soldner dat licht 
bij een scherende passage langs 
de rand van de zan zal worden afge
bogen over een miniem hoekje van 
0,875". Op grond van zijn algemene 
relativiteits-theorie komt Einstein 
tot een waarde van 1,75". Vanaf 
1919 is de door Einstein voorspelde 

Fig.23 Het Einsteinkruis 

afbuiging van 1,75" waargenomen. Zwicky en Link voorspellen 
in 1937 dat het mogelijk moet zijn dat zwaardere objecten, 
zoals sterrenstelsels, het licht van verder verwijderde 
hemellichamen afbuigen en zo als een zwaartekrachtlens 
werken. 

In 1979 ontdekken Walsh, Carswell en Weymann twee quasars 
die slechts zes boogseconden uit elkaar staan. Doordat de 
spectra identiek zijn weten ze dat het om een dubbele 
afbeelding van een quasar gaat. Wie wei eens door een ruit 
met dubbel glas naar een ver verwijderde straatlantaarn heeft 
gekeken en toen een dubbel of drievoudig beeld heeft 
gezien, zal zich niet verwonderen over dit verschijnsel. Het 
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treedt op wanneer een quasar op een lijn ligt met een dichterbij 
gelegen maar nog steeds ver verwijderd sterrenstelsel of cluster 
van sterrenstelsels. Door de massa van het sterrenstelsel of de 
cluster worden de lichtstralen van de quasar afgebogen; 

lichtstralen die vanuit de oorspronkelijke bron aanvankelijk 

divergeren, gaan convergeren, zodat ze uit verschillende 
richtingen op dezelfde telescoop aankomen . Door deze 

eigenschap is het mogelijk om de massa van het tussenliggende 
sterrenstelsel of van de tussenliggende cluster te berekenen. 
Alhoewel de tussenliggende massa de eigenlijke lens is, duidt 

men meestal het totale verschijnsel, inclusief de quasar, aan 
met de term zwaartekrachtlens. 

Enkele van deze zwaartekrachtlenzen tonen een viervoudig, 
kruisvormig beeld van een ver sterrenstelsel (zie figuur 23). 
Het eerste van deze 'hemelkruisen' werd in 1985 ontdekt en 

is toen Einsteinkruis genoemd. Het is een quasar die vier

maal wordt afgebeeld door een sterrenstelsel 400 miljoen 
jaar van ons verwijderd. De quasar zelf staat bijna twintig 

maal zo ver weg. Later wordt de naam Einsteinkruis ook aan 
andere, soortgelijke objecten gegeven. 

Kort na de ontdekking van de eerste dubbele quasar vindt 
de Franse sterrenkundige Fort in een aantal clusters lichtende 

bogen en ringvormige patronen, meestal netjes gerangschikt 
rond het centrum van de cluster. Elk boogje is het vervormde 

beeld van een sterrenstelsel dat vijf- tot tienmaal zo ver 

weg ligt als de cluster zelf. Dit type zwaartekrachtlens wordt 
Einsteinring genoemd. Deze komen niet zo vaak voor, aileen 

in het geval dat de bron, de lens en de aarde precies op een 
lijn liggen. Dan wordt er door de symmetrie van de afbuiging 
een ring gevormd. 

Een ander type zwaartekrachtlens is de microlens. Wanneer 
een andere massa vanaf de aarde gezien voor de achter
grondbron langs schuift, zien we een kortdurende verheldering 
van de bron. Net als in een optische lens zal het sterlicht 
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tijdelijk worden gefocusseerd. Inmiddels heeft men al een 
honderdtal van zulke microlenzen waargenomen. 

In 1988 is het de Amerikaan Tyson gelukt om met behulp 
van een zwaartekrachtlens een ringvormig sterrenstelsel uit 
te vergroten. Hiermee hebben we een machtig hulpmiddel om 
objecten te zien die we zelfs met de grootste telescoop op 
aarde niet kunnen waarnemen. Er wordt dan ook nog steeds 
gezocht naar nieuwe zwaartekrachtlenzen. 

51 



ZWAARTEKRACHTGOLVEN 

'Geen vorser heeft jou, 
zwaartekrachtgolf -
Gulden Vlies van onze tijd -
tot nu toe gevonden. 
Moedige avonturiers, listig als Jason, 
zoeken je met al de toverkunsten 
van hun lasers en elektronica.' 

John Archibald Wheeler 

Zwaartekrachtgolven zijn in 1918 voorspeld door Albert 
Einstein als een gevolg van zijn algemene relativiteitstheorie. 
In de algemene relativiteitstheorie veroorzaken materie en 
energie een kromming van de ruimtetijd. Hieruit kan 
Einstein afleiden dat er zwaartekrachtgolven moeten 
bestaan. Later vinden J0rgen Kalckar en Ole Ulfbeck van het 
Kopenhaagse Instituut voor Theoretische Fysica een een
voudig bewijs voor het bestaan van zwaartekrachtgolven. 

Ais twee bollen uit elkaar bewegen, is met behulp van 
Newtons gravitatiewet op elk moment de aantrekkingskracht 
uit te rekenen. Einstein heeft echter aangetoond dat de 
zwaartekracht zich niet sneller dan het licht kan voortplanten. 
Hierdoor treedt er een vertraging op in de aantrekking tussen 
de twee bollen. Op elk moment 'voelt' de ene bol een aan
trekking die afkomstig is van de andere bol op een tijdstip 
dat de bollen nog iets dichter bij elkaar zijn. De werkelijke 
kracht die de eerste bol afremt, is daardoor iets groter dan 
de theorie van Newton voorspelt . Ais de bollen naar elkaar 
toe bewegen, geldt een soortgelijk verhaal. De ene bol 
ondergaat een aantrekking van de andere bol op het 
moment dat de twee bollen een iets grotere afstand tot 
elkaar hebben. Hierdoor is de kracht die de bol naar binnen 
toe versnelt, iets kleiner dan we zouden afleiden uit Newtons 
wet. 
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De beide bollen moeten dus als ze uit elkaar bewegen meer 
arbeid verrichten tegen de aantrekking van de zwaartekracht 
dan ze terugkrijgen als ze naar elkaar toe bewegen. Toch 
moet de wet van behoud van energie gelden. Daaruit voigt 
dat de zwaartekracht zelf energie met zich mee moet 
nemen. Dit zijn de zwaartekrachtgolven die Einstein heeft 
voorspeld. 

Pas in de jaren veertig beginnen wetenschappers de eigen
schappen van zwaartekrachtgolven te begrijpen. Een van 
die eigenschappen is dat zwaartekrachtgolven transversale 
golven zijn. In de richtingen loodrecht op de voortplantings
richting krimpt de ruimtetijd afwisselend in en zet ze weer 
uit. Een zwaartekrachtgolf is dus een zich met de lichtsnelheid 
voortplantende verstoring in de ruimtetijd, die werkt in 
richtingen loodrecht op de voortplantingsrichting. Een andere 
eigenschap is dat de waarde van de ruimtetijdvervorming niet 
omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand 
afneemt, maar omgekeerd evenredig met de eerste macht 
daarvan. Deze eigenschappen maken zwaartekrachtgolven 
vergelijkbaar met elektromagnetische golven. 

Er bestaan echter belangrijke verschillen tussen elektro
magnetische en zwaartekrachtgolven. In de eerste plaats is 
een zwaartekrachtgolf uiterst zwak, tenzij we te maken 
hebben met zeer grote massa's. Op grote schaal wordt de 
zwaartekracht aileen maar concurrerend met de elektro
magnetische kracht omdat er geen negatieve 'zwaarte
krachtladingen' (negatieve massa's) bestaan die de positieve 
ladingen kunnen opheffen, zoals dat wei het geval is voor 
elektrische ladingen. 

Diezelfde eigenschap maakt het voor een object echter ook 
moeilijk om zwaartekrachtgolven uit te zenden. 
Elektromagnetische straling wordt op de meest efficiente 
manier opgewekt als het middelpunt van de elektrische 
lading 'wiebelt' ten opzichte van het massamiddelpunt . 
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Dit gebeurt wanneer de lading op een roterende staaf positief 
is op het ene uiteinde en negatief op het andere uiteinde. 
De straling die op deze manier wordt opgewekt, wordt 
dipoolstraling genoemd. Voor de zwaartekracht geldt dit 
niet. Aile objecten oefenen een zwaartekracht uit die precies 
evenredig is met hun massa. Dit betekent dat het middel
punt van de zwaartekrachtlading identiek is aan het massa
middelpunt, dus er kan geen dipool-zwaartekrachtstraling 
bestaan. Zwaartekrachtstraling lijkt op het geval waarin op 
elk uiteinde van de staaf een positieve lading aanwezig is: 
het ladingsmiddelpunt blijft vast in het centrum en er wordt 
vee I minder straling uitgezonden, omdat er nu aileen een 
verandering optreedt van het zogeheten quadrupoolmoment 
dat de omvang en de vorm van de ladingsverdeling meet. 
Quadrupoolstraling is van nature zwakker dan dipoolstraling. 
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EEN INDIRECTE METHODE OM 
ZWAARTEKRACHTGOLVEN TE METEN 

Een dubbelster zendt zwaartekrachtgolven uit. Hierdoor 
neemt zijn energie af en zullen de afzonderlijke massa's 
dichter bij elkaar komen. Ze gaan sneller om elkaar draaien 
en dus zal de periode van de dubbelster korter worden. 
Dit is een manier om indirect zwaartekrachtgolven te meten . 
Er zijn echter ook nog andere factoren die de periode be',nvloeden, 
bijvoorbeeld massa-uitwisseling tussen de beide sterren, het 
getijdeneffect en stellaire winden. Dit zijn allemaal niet-relati
vistische factoren, in tegenstelling tot de zwaartekrachtgolven. 

. ; iItirJ> a'~ylng star 
main st~r .. _\ «I : 

. ,''-.. / 

double co~pact sta r 

:.~-:.,{ '~-':: 

Fig.24 Oe evolutie 
van dubbelsterren 

Om zeker te weten dat de verandering 
in periode wordt veroorzaakt door 
zwaartekrachtgolven, moet men een 
dubbelster vinden waar de relativisti
sche factoren veel groter zijn dan de 
niet-relativistische factoren. Dat blijkt 
het geval te zijn als de afstand tussen 
l1eide sterren 'zeer' klein is. Om een 
dergelijke kleine afstand te krijgen 
moet de straal van beide sterren ook 
erg klein zijn. Omdat aile sterren onge
veer dezelfde massa hebben, betekent 
dit dat beide sterren een grote dichtheid 

moeten hebben. 

In 1974 hebben Russel Hulse en Joseph 
Taylor een dubbelster ontdekt die uit twee compacte sterren 
bestaat. Voor hun onderzoek hieraan hebben zij in 1993 de 
Nobelprijs voor de natuurkunde gekregen. 

In het dubbelstersysteem is een van de sterren, de pulsar 
PSR1913+16, zichtbaar. Hoe kunnen we dan weten of de 
andere ster ook compact is? Hiervoor moeten we iets meer 
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weten over de evolutie van het dubbelstersysteem. 

Een dubbelster doorloopt in zijn 'leven' vijf fasen (zie figuur 24) : 
1. De dubbelster bestaat uit twee gewone sterren, in 

grootte (massa) verschillend. 
2. De grootste ster gaat uitzetten en verliest daarbij massa 

aan de kleinere ster. 

3. De grootste ster ondergaat een supernova-explosie en 
wordt volgens een compacte ster. 

4 . De andere ster begint uit te zetten en verliest massa 

aan de compacte ster. Deze straalt rbntgenstraling uit. 

5. Ook de andere ster ondergaat een supernova-explosie 
en uiteindelijk bestaat de dubbelster uit twee compacte sterren. 

Bij de supernova-explosie komt veel energie vrij waardoor 

het dubbelstersysteem meestal uit elkaar gaat. Om een 
dubbelster van twee compacte sterren te krijgen moeten er 
eerst twee supernova-explosies optreden. Omdat het dubbel

stersysteem vrijwel altijd uit elkaar gaat, is een dubbelster
systeem van twee compacte sterren zeldzaam. 

Aangezien PSR1913+16 een compacte ster is, zou het dubbelster
systeem zich dus in fase drie, vier of vijf moeten bevinden. 

De sterren staan echter kort op elkaar, dus fase drie is uit
gesloten. Ook zendt de pulsar geen rbntgenstraling uit, dus 

ook fase vier is niet aan de orde. Over blijft dus aileen fase 
vijf; twee compacte sterren. 

Het kleiner worden van de periode van een dubbelstersysteem, 

bestaande uit twee compacte sterren, komt door de uitzending 
van zwaartekrachtgolven. Taylor en anderen hebben vanaf 

1974 de beweging van PSR1913+16 gemeten . In figuur 25 
staat de verandering van periode uitgezet tegen de tijd . Ais 

er geen periodeverkorting was zou dit een rechte horizonta
Ie lijn moeten zijn. De getrokken lijn is de relativistisch 
berekende lijn en de punten zijn de waarnemingen. Dat 
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deze punten zo goed op de lijn liggen is een (indirect) 

bewijs voor het bestaan van zwaartekrachtgolven. 
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Fig.2S De verandering van de periode van PSR1913+16 
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DE DETECTIE VAN ZWAARTEKRACHTGOLVEN 

'Gravity waves propagate at the speed of thought.' 

Arthur Eddington 

Bronnen van zwaartekrachtgolven kunnen worden opgedeeld 

in drie soorten: stochastische en continue bronnen en 
eenmalige uitbarstingen. Stochastische bronnen vormen 
een achtergrond van ruis die waarschijnlijk van de oerknal 
stamt. Continue bronnen produceren voortdurend een signaal, 
bijvoorbeeld veroorzaakt door twee neutronensterren die 
om elkaar heen draaien. Bij een eenmalige uitbarsting is er 
een stralingspiek. Deze wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door 
het ontstaan van een zwart gat of de botsing van twee 
zwarte gaten. Men denkt dat deze laatste bronnen het 
sterkst zijn, dus worden bijna aile zwaartekrachtgolfdetec
toren zo gebouwd dat ze deze kunnen detecteren. Dit betekent 
dat de detectoren gevoelig moeten zijn voor frequenties 
tussen de 10 en 10.000 Hz. 

Gebeurtenissen als het ontstaan van een zwart gat zijn zeer 
zeldzaam in een enkel melkwegstelsel, gemiddeld misschien 
eens per 30 a 40 jaar. Wanneer de detector echter gevoelig 
genoeg is om een paar duizend melkwegstelsels te kunnen 
waarnemen zijn er voldoende gebeurtenissen per jaar. De 
meeste detectoren worden daarom ontworpen met als doel 
zulke uitbarstingen waar te nemen in de Virgocluster, de 
dichtstbijzijnde opeenhoping van melkwegstelsels buiten 
onze eigen lokale groep, met ongeveer 2.500 leden. 

Om een idee te krijgen hoe klein het effect van zwaarte
krachtgolven is, kun je kijken naar de vorming van een 
zwart gat van tien zonsmassa's. Ais dit gebeurt op een 
afstand van 50 miljoen lichtjaar (de afstand van de 
Virgocluster) kun je op aarde een uitwijking verwachten van 
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10.21 meter, een miljoenste van de diameter van een proton. 
Er zijn twee ontwerpen voor detectoren van zwaartekracht
golven. De eerste gaat uit van een antenne . Vanaf 1968 zijn 
al diverse antennes voor dit doel gebouwd, de eerste door 
Joseph Weber. Deze detector bestaat uit een grote aluminium
staaf in een vacuUmruimte, waarop kwartskristallen zijn 
aangebracht. Ais een zwaartekrachtgolf de antenne ver
vormt, verandert de spanning over de kr istallen. In de jaren 
zeventig verbetert men de antennes, onder meer door het 
koelen ervan tot vier kelvin en een betere ophanging van de 
staven om trillen te voorkomen. Tot nog toe hebben deze 
detectoren nog geen resultaat opgeleverd. Een derde gene
ratie antennes laat verbeterde trillingsoverbrengers zien. 
Tegenwoordig zijn ook ruimtelijke antennes in ontwikkeling, 
onder meer in de vorm van een twintighoek (TIGA) . 

De tweede methode maakt gebruik van een laserinterferometer 
met een effectieve armlengte van een paar honderd kilometer, 
waarbij de laserbundel een groot aantal malen tussen de 
spiegels heen en weer loopt . Men probeert daarmee de 
uiterst kleine verschuivingen in het interferentiepatroon te 
bepalen die het gevolg zijn van de verandering in de armlengte 
door een passerende zwaartekrachtgolf. 

Er zijn echter ook nog andere oorzaken voor een verandering 
in de intensiteit of de optische armlengte. Dit zijn ruissig
nalen - zoals seismische storingen en verkeer - die kleiner 
moeten zijn dan de zwaartekrachtgolven om deze te kunnen 
waarnemen. Daarom worden de spiegels trillingsvrij opge
hangen en worden de armen vacuUm gepompt . De twee 
grootste detectoren van dit type, Ll GO in de VS en VIRGO in 
Italie zijn be ide nog in de constructiefase en zullen waar
schijnlijk rond het jaar 2000 operationeel worden . 
De detectoren werken allemaal in het gebied van akoestische 
frequenties, namelijk 10 - 10.000 Hz. Lagere frequenties 
zijn aileen te bereiken met resonante massa's van miljoenen 
tonnen, dan wei laserinterferometers met een effect ieve 
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lengte van miljoenen kilometers. Ook wordt onder de 10 Hz 

de seismische achtergrond te 9 root om de zwakke zwaarte
krachtgolven nog te kunnen waarnemen. Daarom ontwikkelt 
de ESA (European Space Agency) plannen om rond het jaar 
2015 een interferometer in de ruimte te brengen bestaande 
uitzes satellieten, waarvan er steeds twee in de hoekpunten 
van een driehoek met zijden van vijf miljoen kilometer lig
gen. Deze interferometer zal in dezelfde baan om de zon 

- I -4 
komen als de aarde. Met LISA komen frequenties van 10 - 10 Hz, 
en dus waarnemingen van de continue straling van dubbele 
neutronensterren binnen bereik. 
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HET UITDIJENDE HEELAL 

'The running away of the galaxies does not mean that they 
have a kind of aversion from us.' 

Arthur Eddington 

Tot het begin van de twintigste eeuw werd aangenomen dat 
het heelal statisch is; sterren kunnen relatief ten opzichte 
van elkaar bewegen, maar dit zal niet resulteren in een 
totale uitdijing of samentrekking van het heelal. Dit idee 
levert echter een probleem op, want volgens Newtons zwaarte
krachtwet trekt materie elkaar aan, dus zal een heelal dat 
aanvankelijk statisch is instorten. Newton beseft dat elke 
eindige verdeling van materie onder invloed van de zwaar
tekracht samentrekt. Vervolgens trekt hij ten onrechte de 
conclusie dat die ineenstorting wordt voorkomen als het 
heelal oneindig is en overal met materie is gevuld. 

Dat deze redenering fout is, kan aangetoond worden met 
behulp van een eenvoudig voorbeeld. Neem twee bollen 
waarbij de straal van de eerste bol twee keer zo groot is als 
de straal van de tweede bol. Ais de dichtheid van beide bollen 
hetzelfde is, is uit te rekenen dat de zwaartekracht op de 
grote bol twee keer zo groot is als de zwaartekracht op de 
kleine bol. Dit betekent dat de versnelling van de grote bol 
ook twee keer zo groot is en dus zullen beide bollen in pre
cies dezelfde tijd instorten. De tijd is aileen afhankelijk van 
de dichtheid van de bol. Een oneindig grote bol zal dus ook 
in dezelfde tijd instorten. 

Hoewel Newton de benodigde formules voor dit rekenwerk 
heeft afgeleid, heeft het toch nog heel lang geduurd voor
dat men het statische model heeft verworpen. Er is een 
rotsvast geloof in het statische heelal. Zelfs Einstein is er 
bij het formuleren van de algemene relativiteitstheorie 
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zozeer van overtuigd dat het heelal statisch moet zijn dat 

hij zijn theorie aanpast om dit mogelijk te maken, door in 
zijn formules de zogenaamde kosmologische constante in te 
voeren. De Russische fysicus Alexander Friedmann durft het 
aan om Einsteins kosmologische constante aan te vechten. 

Friedmann gaat uit van twee veronderstellingen over het 
heelal: het heelal ziet er in elke richting waarin we kijken 

hetzelfde uit, en dit gaat ook op wanneer we het heelal 

vanaf een andere plek zouden bekijken. Deze eenvoudige, 
maar zeer belangrijke veronderstellingen staan nu bekend 

als het kosmologisch principe. Uitsluitend met behulp van 
deze twee denkbeelden toont Friedmann aan dat het heelal 
niet statisch is . Hij voorspelt zelfs de wet die Hubble enige 

jaren later zou vinden. 

In de jaren twintig meet Edwin Hubble aan spectra van sterren

stelsels. Hij komt erachter dat aile spectra roodverschuiving 
vertonen terwijl je voor een statisch heelal zou verwachten 
dat ongeveer de helft van de sterrenstelsels rood- en de 

andere helft blauwverschoven zouden zijn. Hubble vindt 
zelfs dat de roodverschuiving en dus de snelheid waarmee 

een sterrenstelsel zich van ons af beweegt even redig is met 
de afstand tot dat sterrenstelsel. Dit is de wet van Hubble 

die rechtstreeks voigt uit het kosmologisch principe van 
Friedmann. De wet van Hubble is het eerste bewijs voor het 
uitdijende heelal. 

Afhankelijk van de materiedichtheid zijn er drie verschillende 
modellen voor een uitdijend heelal (zie figuur 26). Een 

materiedichtheid die groot genoeg is om de uitdijing om te 
keren leidt tot een gesloten heelal. Is de materiedichtheid 

klein, dan zal de zwaartekracht de uitdijing niet kunnen 
stop pen en zal het heelal eeuwig blijven uitdijen, het open 
heelal. De materiedichtheid op de grens tussen deze twee 
wordt kritische dichtheid genoemd en het bijbehorende heelal 
heet vlak. Een vlak heelal zal eeuwig uitdijen, maar in de 
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loop der tijd zal de vluchtsnelheid van elk sterrenstelsel 
steeds kleiner worden. 

Om te kunnen bepalen welk van de drie modellen ons heelal 
het best beschrijft moeten we de uitdijingssnelheid en de 
materiedichtheid van het heelal weten. De uitdijingssnelheid 
voigt direct uit de roodverschuiving. Metingen hiervan kunnen 
zeer nauwkeurig worden uitgevoerd. Helaas zijn de afstanden 
tot de verschillende sterrenstelsels niet nauwkeurig bekend. 
Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het heelal uitdijt 
met vijf tot tien procent per miljard jaar. De materiedichtheid 
vormt echter een probleem. Wanneer we de massa van aile 
sterren die we in ons melkwegstelsel en aile andere sterren
stelsels die we kunnen zien bij elkaar optellen komt er een 
materiedichtheid uit die minder dan een honderdste dee I van 
de kritische materiedichtheid is. 

Er zijn theoretische gronden om aan te nemen dat het heelal 
vlak moet zijn. Ais dat het geval is, dan is er honderd keer 
meer materie in het heelal dan we kunnen zien. Er is dus donkere 
materie. Om het probleem gedeeltelijk op te lossen denkt men 
aanvankelijk dat er veel bruine dwergen - sterren met zo'n 
kleine massa dat ze bijna geen straling produceren -
zouden zijn, maar het bestaan hiervan is nog niet 
bevestigd. Misschien is het heelal gevuld met zwarte gaten. 
Mogelijk zijn er nog niet ontdekte subatomaire deeltjes. 
Misschien hebben neutrino's een geringe massa; er zijn er bij 
de oerknal zoveel ontstaan dat de totale massa voldoende 
zou zijn, ook als die van elk neutrino afzonderlijk heel klein 
is. Maar als neutrino's een massa hebben, kunnen ze zich niet 
met precies de snelheid van het licht voortbewegen, en uit 
waarnemingen aan een supernova is bepaald dat de massa 
van de neutrino's niet voldoende zal zijn om het heelal vlak 
te maken. 
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nu tijd --.. 

Fig.26 De eva/utie van het hee/a/ va/gens Friedmann 
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NEUTRINO'S 

' ... one of the students asked whether the "neutron" was 
the same "neutron" proposed by Pauli for the phenomena of 
beta transformation. "No," answered Fermi, "il neutrone di 
Pauli e molto piu piccolo, cio e un neutrino." The name 
stuck ... ' 

George Gamow 

In 1914 ontdekt James Chadwick dat de elektronen die bij 
radioactief betaverval worden uitgezonden niet allemaal 
dezelfde snelheid hebben. Eerst denkt men dat dit komt 
doordat de langzame elektronen uit een diepere laag van 
het radioactieve materiaal komen. Een aantal jaar later 
wordt echter door Ellis en Wooster aangetoond dat dit niet 
zo is. Dit betekent dat er niet voldaan wordt aan de wet van 
behoud van energie. In een brief die Wolfgang Pauli in 1930 
naar een conferentie over radioactiviteit in TObingen stuurt, 
stelde hij 'een wanhopige oplossing' voor, het postuleren 
van een nieuw deeltje dat net genoeg energie bezit om de 
wet van behoud van energie te laten kloppen. Hoe radicaal 
dit idee is, is te zien aan de reactie van Niels Bohr, die liever 
de wet van behoud van energie voor kernreacties verwerpt 
dan dat hij een nieuw deeltje moet accepteren. 

Pauli noemt dit deeltje het neutron, maar in 1932 wordt 
deze term opnieuw gebruikt wanneer Chadwick het echte 
neutron ontdekt. De naam neutrino is bedacht door Enrico 
Fermi en is Italiaans voor 'klein neutraal deeltje'. Meer dan 
twintig jaar later, op 14 juni 1956 wordt het door Fred 
Reines en Clyde Cowan gedetecteerd. 
Dat laatste heeft een reden. Neutrino's zijn 'spookdeeltjes': 
ze zijn heel klein, vliegen met bijna de lichtsnelheid en 
andere materie heeft er bijna geen vat op. Ze ontstaan in 
grote aantallen bij kernreacties in de zon of in kerncentrales, 
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of bij botsing van kosmische straling hoog in de aardatmosfeer, 
maar we merken er niets van, het overgrote deel vliegt 
ongehinderd dwars door de aarde. 

Nu weten we dat er drie soorten of smaken neutrino's zijn: 
elektron, muon en tau. Wanneer deze smaken oscilleren, in 
elkaar overgaan, dan betekent dit dat neutrino's een massa 
hebben. Naar dit wisselen van smaak zijn fysici over de hele 
wereld dan ook al jaren op zoek. Op 5 juni 1998 heeft een 
Japans-Amerikaans team bekendgemaakt dat zij een bewijs 
hiervoor hebben gevonden. Hun super-kamiokande detector 
bestaat uit een dubbelwandige roestvrij stalen tank gevuld 
met 50.000 ton ultrazuiver water en is omgeven door 11.146 
fotomultiplicatoren. De detector is gevoelig voor muonen 
elektronneutrino's. Ais een neutrino tegen een quark van 
een zuurstofatoom botst, neemt hij een positieve of een nega
tieve lading over en wordt hij of een muon of een elektron. 
Dit deeltje legt een korte afstand af in het water en zendt da
rbij Cherenkov-straling uit, dat gedetecteerd wordt door de 
fotomultiplicatoren. Afhankelijk van de vorm van de baan, 
kan men met 98% zekerheid bepalen of het oorspronkelijke 
neutrino een muon- of een elektronneutrino was. 

Om te beletten dat andere deeltjes dan neutrino's het bassin 
binnendringen, is de detector weggestopt in een oude zink
mijn, bijna een kilometer onder een Japanse bergtop. Een 
filtratiesysteem houdt verontreinigingen, die verstorend 
zouden kunnen werken, buiten de tank. Vijf containers aan 
elektronica zorgen voor verwerking van de opgepikte signalen . 

De super-kamiokande detecteert de neutrino's die in de 
atmosfeer zijn ontstaan. In eerste instantie botst kosmische 
straling op een luchtmolecuu I, waarbij een serie secundaire 
deeltjes ontstaat die praktisch met de lichtsnelheid aile in 
dezelfde richting vliegen. Sommige zijn instabiel en vallen 
uit elkaar onder uitzending van neutrino's. Terwijl aile andere 
deeltjes door de atmosfeer of de aardbodem geabsorbeerd 
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worden, vliegt het overgrote deel van de neutrino's ongehinderd 
door. 

Deze bereiken de detector langs twee wegen: van boven, na 
een vlucht van 20 kilometer door de atmosfeer, of van 
onderen, na een reis van 13 .000 kilometer dwars door de 
aarde. Gemiddeld elk anderhalf uur wekt er een in het 
Japanse waterbassin een lichtflitsje op. Volgens de theorie 
zouden er tweemaal zoveel muon- als elektronneutrino's 
vanuit de atmosfeer moeten komen. Het super-kamiokande 
team heeft aangetoond dat er veel minder muonneutrino's 
van onderen, dwars door de aarde heen, de detector bereiken 
dan van boven. 

Waar zijn de muonneutrino's op hun pad door de aarde 
gebleven? Het team is maandenlang aile mogelijke oorzaken 
nagelopen, varierend van fouten in de detector tot alterna
tieve theorieen. De conclusie is dat aile falen op een na; 
aileen het idee van een oscillerend muon neutrino klopt met 
de data. Terwijl een muonneutrino dat van boven komt geen 
tijd heeft om van smaak te wisselen, lukt dat een neutrino 
dat 13.000 kilometer door de aarde reist weI. Dit betekent 
dat ten minste een van de sma ken massa heeft. De metingen 
van het super-kamiokande team duiden op een massaverschil 
tussen beide sma ken van 0,07 eV (in de kernfysica worden 
massa's opgegeven in de energie-eenheid elektronvolt. Via 
E=mc2 is uit te rekenen dat d i t 1,25 • 10·

37
kg is, ongeveer 

het zeven miljoenste deel van de massa van het elektron). 

Deze ontdekking is van grote betekenis v~~r kosmologen 
die al jaren op zoek zijn naar de ontbrekende massa in het 
heelal, de zogenaamde donkere materie. Nu bewezen is dat 
neutrino's massa hebben, kunnen ze misschien het tot nu 
toe onverklaarbare tekort opvullen. Ze zijn in zeer grote 
aantallen geproduceerd tijdens de oerknal, vijftien miljard 
jaar geleden. Ook al is hun massa miljoenen malen kleiner 
dan die van een elektron doordat er vijftig miljard keer 
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zoveel neutrino's zijn als elektronen , dan kan toch de geringe 
massa van neutrino's de oplossing betekenen voor het probleem 
van de donkere materie. 
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INTERNET 

Op Internet is veel interessante informatie te vinden over 
de zwaartekracht. Sommige onderwerpen in dit verslag zijn 
zo actueel dat de nieuwste informatie aileen op Internet te 
vinden is. Meestal volstaat het om de naam van het onder
werp in te typen bij een van de vele zoekmachines. Ais voor
beeld staan hier enkele adressen. Het kan echter zo zijn dat 
er op een andere site betere informatie staat of dat de pagina's 
inmiddels verwijd~rd . zijn:. . 

~ '. 
GESCHIEDEtHS:~ VAN DE NATUURKUNDE ' 

'"" ~ ...... 

Center fO"r History of Physics, AlP ~ 
. ~ '~~ -). 

http://www.aip.org/h'istory/ < ... 

The G:alileo Project .. 
http://,.es. rice. edu/ES/h u msoc/Galile:o 

Histor~y of Physics .. 

http://.'www. yup.c.?m/phYSiCs/lo~in.6tml 

History of Physi',cs ~ .. 

http://acnet.pratt.edl1/ lV,arch54Jp/helplphYSiCS . html 

~ 

History of Physics '. 
http://web. mit:edu/afs7atlJ~na. mit.edujuser/r!e/redingtn/www / 
netadv/hist.html " ' 

The Nobel Prize Internet Archive 
http://nobelprizes.com/nobel/ nobel . htm I 

Physics Time-Line 
http://www.weburbia.com/pg/historia.htm 
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ZWAARTEKRACHTGOlFDETECTOREN 

LIGO 
http : //www . ligo.caltech . ed u 

LISA 

http://www.estec.esa.nl/spdwww/future/htmi/lisa.htm 

lSU 
http://phwave . phys .Isu. edu 

TIGA 

http:// phwave. p hys .Isu .ed u/www/tiga 

VIRGO 
http ://virgo.so .estec .esa. nl 

Joseph Weber 
http://www.physics .umd.edu/rgroups/gen_rel_exp/weber.html 

NEUTRINO'S 

AMANDA Home Page 

http://amanda.berkeley.edu 

Neutrino News 
http ://www.phys .hawaii.edu/ ... jgl/neutrino_news.htm I 

Super Kamiokande Home Page 
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/doc/sk/ 
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VERKLARENDE WOORDENLllST 

aether Een stof waarvan men voor de publicatie van de 
speciale relativiteitstheorie geloofde dat de hele ruimte 
ermee was doordrenkt en waardoor de voorplanting van 
licht mogelijk was. Na het bekend worden van de relativiteits
theorie is men tot het inzicht gekomen dat licht zich zonder 
medium kan voortplanten. 
algemene relativiteitstheorie zie relativiteitstheorie. 
betaverval Het uiteenvallen van een atoomkern waarbij 
een elektron (ook wei betadeeltje genoemd) vrijkomt. 
Omdat het elektron een negatieve lading heeft, krijgt de 
resterende kern een lading die een hoger is dan die van de 
oorspronkelijke kern. 
blauwverschuiving Ais een ster of sterrenstelsel zich naar 
ons toe beweegt, is de waargenomen straling vanuit die ster 
of dat stelsel verschoven naar kortere golflengtes, dus naar 
de blauwe kant van het spectrum. (zie dopplereffect). 
Brownse beweging Voortdurende ordeloze beweging van 
stofdeeltjes met een diameter van enkele micrometer die 
zich in een vloeistof of gas bevinden . Deze beweging werd 
in 1927 door Robert Brown ontdekt . Ze kan worden verklaard 
door de botsingen die elk stofdeeltje voortdurend ondergaat 
met de vloeistof- of gasmoleculen op grond van de (veel 
snellere) ongeordende beweging van deze laatste. 
bruine dwerg Een ster met zo'n kleine massa, minder dan 
0,08 maal de massa van de zon, dat er in het inwendige geen 
kernreacties kunnen optreden. Zulke sterren zenden straling 
uit, omdat ze als gevolg van de zwaartekracht inkrimpen, 
waarbij energie vrijkomt. 
deferent Cirkel waarlangs het middelpunt van een epicycle 
beweegt. 
diffractie De waargenomen afbuiging van licht of elektro
magnetische straling in het algemeen om de hoeken of randen 
van een voorwerp . Hierdoor kunnen heldere en donkere 
banden ontstaan als gevolg van het golfkarakter van de 
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straling. 
donkere materie Materie die niet waarneembaar is. Ais er 
donkere materie bestaat, draagt die bij tot de totale massa 
van het heelal. Deze massa zou groot genoeg kunnen zijn om 
de huidige uitdijing in de toekomst te doen omkeren in een 
inkrimping. 
dopplereffect De verandering van de ontvangen golflengte 
van een geluidsgolf of elektromagnetische golf ten gevolge 
van de beweging van de bron of de waarnemer. Nadering 
veroorzaakt een verschuiving naar kortere golflengten die 
voor licht blauwverschuiving wordt genoemd. Verwijdering 
heeft het tegenovergestelde effect, voor licht roodverschuiving 
geheten. 
dubbelster Twee door de zwaartekracht bij elkaar horende 
sterren die rond een gemeenschappelijk massamiddelpunt 
bewegen. 
epicycle Hulpcirkel waarlangs een planeet beweegt,en 
waarvan het middelpunt langs de deferent beweegt. 
equivalentieprincipe Principe in de algemene relativiteits
theorie. Men gaat ervan uit dat er geen verschil is tussen 
een cobrdinatenstelsel in een zwaartekrachtveld en in een 
versneld cobrdinatenstelsel. Dat wil zeggen dat er geen 
onderscheid mogelijk is tussen de trage en de zware massa 
va n een object. 
excentriciteit Een maat voor de afplatting van een ellips 
ten opzichte van een cirkel. Een cirkelvormige baan heeft 
een excentriciteit (e) van O. De maximale waarde van de 
excentriciteit van een ellips is kleiner dan 1. 
foto-elektrisch effect De emissie van elektronen uit metalen 
door elektromagnetische straling. Het aantal vrijgemaakte 
elektronen is afhankelijk van de intensiteit van de opvallende 
straling en hun snelheid wordt bepaald door de frequentie 
van de straling. Op basis van dit effect voorspelde Einstein in 
1905 dat licht en andere vormen van elektromagnetische 
straling uit deeltjes met een golfkarakter bestaan. 
foton Volgens de kwantummechanica is de energie van een 
elektromagnetische golf (zoals een lichtgolf) geconcentreerd 
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in ondeelbare brokjes, fotonen, te beschouwen als lichtdeeltjes. 
geodeet Een gekromde lijn die in de gekromde ruimte, volgens 
de rekenregels v~~r deze ruimte, twee gebeurtenissen volgens 
de kortste rUimtetijd-afstand verbindt. 
gesloten heelal Men noemt een heelal gesloten als de 
zwaartekracht sterk genoeg is om de uitdijing uiteindelijk 
om te draaien, zodat het heelal weer instort. 
gravitatie zie zwaartekracht. 
Hubble's wet Volgens deze wet, in 1929 ontdekt door 
Edwin Hubble, bewegen afgelegen sterrenstelsels zich 
gemiddeld genomen van ons af met een snelheid die gelijk 
is aan het product van de hubbleconstante en de afstand tot 
het desbetreffende sterrenstelsel. Deze 'constante' is onaf
hankelijk van de afstand, maar hij neemt wei in de loop der 
tijd langzaam af, omdat de uitdijing wordt vertraagd door de 
aantrekkende zwaartekracht van elk sterrenstelsel op aile 
andere stelsels. De huidige waarde ligt tussen 15 en 30 kilo
meter per seconde per miljoen lichtjaar. 
interferentie De superpositie van twee golven. Het golfpatroon 
dat veroorzaakt wordt door het afwisselend versterken en uit
doven van de twee oorspronkelijke golven wordt een inter
ferentiepatroon genoemd. In het geval van zichtbaar licht 
ziet zo'n patroon er uit als een reeks lichte en donkere banden. 
interferometrie Waarnemingstechniek die gebruikmaakt 
van de interferentie van licht- of radiosignalen. In de optische 
sterrenkunde werd de techniek in de jaren twintig voor het 
eerst toegepast door de Amerikaanse natuurkundige Albert 
Michelson, die er de middellijnen van grote, nabijgelegen 
sterren mee probeerde te bepalen. 
Keplers wetten Drie wetten waaraan de bewegingen van 
de planeten gehoorzamen. Deze zijn: (1) dat planeten in 
ellipsbanen bewegen, met de zon in een van de twee brand
punten van de ellips; (2) dat de voerstraal de verbindingslijn 
tussen de zon en de planeet) in gelijke tijdintervallen gelijke 
oppervlakken bestrijkt, waardoor een planeet een hogere snel
heid heeft wanneer hij zich dichter bij de zon bevindt; (3) 
dat het kwadraat van de omlooptijd van een planeet recht 
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evenredig is met de derde macht van de gemiddelde afstand 
van de planeet tot de zon. 
kosmologische constante Een constante die Einstein toe
paste in zijn rUimte-tijd om de ingebouwde neiging tot uit
dijen te compenseren. 
kosmologisch principe De aanname van Friedmann dat 
het heelal zowel homogeen als isotroop is. Het principe 
werd door Milne in 1933 als zodanig geformuleerd. 
kritische dichtheid Ais wordt aangenomen dat de kosmo
logische constante nul is, dan is de kritische dichtheid de 
dichtheid waarbij het heelal precies op de grens 
terechtkomt tussen eeuwige uitdijing (open heelal) en uit
eindelijke ineenstorting (gesloten heelal). 
laser-interferometrie zie interferometrie. 
lorentz-fitzgeraldcontractie Hypothese die in 1892 bijna 
gelijktijdig door Fitzgerald en Lorentz werd opgesteld om 
het falen van de proef van Michelson en Morley te verklaren. 
Elk ten opzichte van een vergelijkingsstelsel bewegend lichaam 
ondergaat ten opzichte van dit stelsel een samentrekking 
die evenredig is met de snelheid. 
lorentztransformatie Relatie volgens de speciale relativiteits
theorie tussen de ruimtelijke en tijdcoordinaten van een 
zelfde gebeurtenis, beschreven door twee waarnemers die 
met een eenparige snelheid ten opzichte van elkaar bewegen. 
maansverduistering zie verduisteringen. 
neutrino Een extreem licht elementair deeltje dat aileen 
invloed ondervindt van de zwakke wisselwerking en de 
zwaartekracht . 
neutron Een on gel aden deeltje dat grote overeenkomsten 
met het proton vertoont. Bijna de helft van de deeltjes in de 
meeste atoomkernen zijn neutronen. 
neutronenster Een zware ster in de laatste fase van haar 
leven, bestaande uit stijf opeengepakte neutronen. De 
middellijn van neutronensterren bedraagt ongeveer 20 km, 
en ze hebben een enorme massa; de dichtheid is ids maal 
zo groot als die van water. Wanneer een neutronenster een 
magnetisch veld heeft en snelronddraait, zendt hij stra-
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lingspulsen uit en wordt pulsar genoemd. 
Newtons wetten Drie bewegingswetten en de gravitatiewet 
die samen de basis vormen voor de klassieke mechanica. 
norma Ie component De component van een vector die 
loodrecht op de raaklijn staat. 
oerknal Volgens een algemeen aanvaarde theorie het 
moment, 15 tot 20 miljard jaar geleden, dat het heelal, 
verkerend in een toestand van oneindige dichtheid, begon 
uit te dijen. 
open heelal Een heelal wordt open genoemd als de zwaarte
kracht niet sterk genoeg is om de uitdijing uiteindelijk om 
te keren, zodat het heelal eeuwig blijft uitdijen . 
peri helium Plaats in de ruimte waar de afstand van een 
planeet of komeet tot de zon minimaal is. 
precessie De regelmatige beweging van de draaiingsas van 
een object als gevolg van externe zwaartekrachteffecten. 
pulsar Een roterende neutronenster die regelmatige stralings
pulsen uitzendt, vergelijkbaar met de lichtbundels van een 
vuurtoren. Hierdoor ontvangen we op aarde zeer regelmatige 
pulsen. Ais de pulsar deel uitmaakt van een dubbelster
systeem, beweegt hij beurtelings naar ons toe en van ons 
af. Ais hij naar ons toe beweegt meten we meer pulsen per 
tijdseenheid, als hij van ons af beweegt minder. Door deze 
versie van het dopplereffect kunnen astronomen de periode 
bepalen waar in de sterren in het dubbelstersysteem om 
elkaar heen draaien. 

radioactiviteit Het spontane vervallen van een bepaalde 
atoomkern tot een andere kern . 
relativiteitstheorie Natuurkundige theorie waarvoor 

Einstein de basis formuleerde, die postuleert dat de licht
snelheid in vacuum voor aile waarnemers gelijk is. Men 
onderscheidt de speciale en de algemene relativiteitstheorie. 
De speciale relativiteitstheorie beperkt zich tot waarnemers 
die niet-versneld bewegen ten opzichte van een waargeno
men systeem, ook zwaartekrachtvelden zijn uitgesloten. 
Deze worden besproken in de algemene relativiteitstheorie. 
retrograad Teruglopend, tegen de gemiddelde beweging in 
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(bijvoorbeeld van een planeet). 
rontgenstraling Elektromagnetische straling die qua golf

lengte of frequentie tussen ultraviolette stralen en gamma
straling in ligt. 

roodverschuiving Ais een ster of sterrenstelsel zich van 
ons af beweegt lijkt de straling van die ster of dat sterren

stelsel verschoven naar langere golflengten, dus naar de 
rode kant van het spectrum (zie dopplereffect). 
ruimtetijd De combinatie van drie ruimtedimensies en een 

tijddimensie die het mogelijk maakt gebeurtenissen wiskun
dig te beschrijven door gebruik te maken van vier coordina
ten. 

speciale relativiteitstheorie zie relativiteitstheorie 
spectrum De ontleding van elektromagnetische straling 

(Iicht) naar golflengte of frequentie . 
supernova Een supernova explosie ontstaat als een ster op 

het eind van haar 'leven ' niet in staat is om zichzelf staan
de te houden tegen haar eigen zwaartekracht. De kern van 

de ster (1 a 2 zonsmassa's) implodeert. Dit gaat net zo lang 
door totdat de interne druk zo groot wordt dat de ster vol
doende weerstand kan bieden tegen de zwaartekracht. 
Tijdens de implosie vibreert een gedeelte van de kern 

waardoor het omhulsel (6-20 zonsmassa's) wordt afgesto
ten. De ster kan een neutronenster of een zwart gat wor
den. 

tangentiele component De component van een vector die 

langs de raaklijn ligt . 
vlak heelal Een heelal wordt vlak genoemd als het precies 

op de grens zit tussen een gesloten en een open heelal . Een 
vlak heelal blijft eeuwig uitdijen, maar de vluchtsnelheid van 

een object ten opzichte van een ander object wordt na heel 
lange tijd nul. 

verduisteringen en bedekkingen Verduisteringen treden 
op wanneer een hemellichaam door de schaduw van een 
ander hemellichaam beweegt; zo is er sprake van een maans
verduistering wanneer de maan zich in de schaduw van de 
aarde bevindt. Een verduistering van de zon is in feite een 
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bedekking, de maan beweegt voor de zon langs. 
zonsverduistering zie verduisteringen. 
zwaartekracht De wederzijdse aantrekking tussen twee 
massa's. De zwaartekracht lijkt sterk omdat ze een oneindig 
bereik heeft en altijd aantrekkend is, maar op subatomair 
niveau is de zwaartekracht de zwakste van de bekende vormen 
van wisselwerking. De zwaartekracht tussen een proton en 
e e n e I e k t ron i s 2 . 1 d9 

k e e r z 0 z w a k a I s dee I e k t r i s c h e 
aantre kki ngskracht. 
zwaartekrachtgolven Een zich met de lichtsnelheid 
voortbewegende verstoring van het zwaartekrachtveld van 
een object. De algemene relativiteitstheorie voorspelt dat 
de zwaartekrachtgolven kunnen worden opgewekt door 
versnellende, tot trilling gebrachte of hevig verstoorde massa's, 
zoals zwarte gaten en neutronensterren. 
zwaartekrachtlens Een optisch effect van de algemene 
relativiteit, waarbij de zwaartekracht van een heel zwaar 
lichaam het licht van een erachter liggend object afbuigt en 
het beeld ervan vervormt en vaak vermenigvuldigt. 
zwart gat Een object met een zo sterk zwaartekrachtveld 
dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen. Materie kan in een 
zwart gat vallen, maar volgens de klassieke natuurkunde kan 
materie noch energie het ooit verlaten. 
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