De theorie van Erik Verlinde bestaat uit drie publicaties rond zwaartekracht:
Het begon op 6 januari 2010 en een vollediger verhaal kwam er op 8 november 2016.
Deze presentatie gaat voornamelijk over “Emergente zwaartekracht en het donkere universum” zoals deze
laatst genoemde publicatie werd gedoopt.
Op 8 januari 2018 verscheen er nog een tekst, maar de complexiteit van de 2 vorige publicaties hielden me
tegen om nog dieper in deze materie te duiken.
De theorie van Erik Verlinde – theoretisch fysicus aan de universiteit van Amsterdam – draait in de eerste
plaats om zwaartekracht en dan komen we onmiddellijk terecht bij de algemene relativiteit van Einstein.
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De zwaartekracht werd zowat honderd jaar geleden beschreven door Einstein als de kromming van de
ruimtetijd. Erik Verlinde is overtuigd dat deze benadering de enig juiste is en wel omdat de algemene
relativiteit tijdens die voorbije honderd jaar haar deugdelijkheid bewezen heeft. Een eerste aanduiding
kwam er met de ontdekking van de pulsars.
Een pulsar is een neutronenster die vanuit zijn magnetische noord- en zuidpool radiostraling uitzendt. Deze
sterren roteren erg snel om hun eigen as meestal is dat in 30 tot 300 msec. Voor een volledige omwenteling
spreken we over 8 uur.
Dit maakt dat pulsars beschouwd worden als de vuurtorens van ons universum. Ze werden ontdekt in 1967
en dus lang nadat Einstein zijn AR had gepubliceerd.
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In 1974 werd een dubbelster ontdekt bestaande uit 2 neutronsterren, waarvan één een pulsar is. Zowat 1,44
keer de volledige massa van onze zon was samengeperst in de ontdekte pulsar met een doormeter van
slechts 10 km.
Door zijn snelle rotatie (59 msec) en de korte omlooptijd van amper 8 uur, was de impact op de algemene
relativiteitstheorie heel wat groter (4 graden per jaar) dan het vergelijkbaar proces het “perihelium van
Mercurius” van 43 seconden per eeuw.
Omdat de metingen en Einsteinstheorie zo goed overeenkwamen, werd AR als erg betrouwbaar beschouwd.
From http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/pulsrel.html
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Zwaartekrachtgolven zijn ‘rimpels’ in de tijdruimte. Ze ontstaan bij gewelddadige gebeurtenissen in de
ruimte, waarbij grote massa’s betrokken zijn. Explosies van sterren bijvoorbeeld, of botsingen van zwarte
gaten. Die gebeurtenissen brengen de tijdruimte aan het trillen en genereren de geheimzinnige golven
waarnaar al honderd jaar wordt gezocht.
Dankzij Ligo zijn ze gevonden, en werd er een Nobelprijs uitgereikt aan de ontdekkers.
Deze voorspellingen van lang geleden overtuigde Verlinde om te zeggen dat de algemene
relativiteitstheorie uitstekend werkt en het enige dat hij doet is f(r) aanpassen in de formule voor de afstand
ds (kwadraat). Aan deze formule (metriek) voegt hij een term 2Φ 𝑟 toe.
In de algemene relativiteitstheorie is de afstand ds die voor elke waarnemer (bewegend of stilstaand)
dezelfde blijft.
De bijkomende term Φ 𝑟 wordt de Newtonpotentiaal genoemd. Er staat een plusteken maar de term zelf is
negatief en zorgt voor extra kromming in gebieden waar er weinig baryonische massa aanwezig is.
Deze extra term is spoorloos op die plaatsen waar er veel massa aanwezig is en dat is zeker het geval bij
zwarte gaten, neutronsterren en zelfs binnen ons zonnestelsel!
De wiskunde die Verlinde toepast, gaat uit van een bolvormige ruimte met een straal L. Op iedere plaats op
een afstand r van het centrum van die bol is er een bepaalde buiging, die kleiner wordt naarmate r groter
wordt.
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De theorie van de zwaartekracht hangt heel nauw samen met materie! Maar wat blijkt als er erg weinig
(lage dichtheid) materie is dan reageert de zwaartekracht op een andere manier.
Kortom in de buurt van materie is de Einsteinvergelijking correct, maar op die locaties waar andere fysici
denken dat er “donkere materie” moet zijn, heeft Erik Verlinde een andere verklaring.
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Ondanks het feit dat Erik Verlinde prat gaat op de “algemene relativiteit” kan hij het toch niet laten om aan
de metriek te sleutelen.
Hij zet dit niet te sterk in de verf omdat hij niet tegen een heilig huisje wenst te schoppen. Dit maakt zijn
moeilijke literatuur nog minder leesbaar.
Wanneer je het werk “Emergent Gravity and the Dark Universe” dd 8/11/2016 van Erik Verlinde begint te
lezen dan citeert Erik (na de leesbare inleiding) in de eerste 15 zinnen 21 boeken en hij gaat ervan uit dat je
die allemaal aandachtig hebt doorgenomen.
Kortom enige bagage is nodig en “The-Theoretical-Minimum-What-You-Need-to-Know-to-Start-DoingPhysics.epub” van Leonard Susskind en George HRABOVSKY helpt je om iets van die 21 werken te
begrijpen.
De uitspraak van Sabine Hossenfelder, die een Lagrangiaan opstelde voor zijn theorie, kan enige troost
brengen. Ze stelde op 11 maart 2017:
There has not, however, so far been much response from theoretical physicists. I’m not sure why that is. I
spoke with science writer Anil Ananthaswamy some weeks ago and he told me he didn’t have an easy time
finding a theorist willing to do as much as comment on Verlinde’s paper. In a recent Nautilus article, Anil
speculates on why that might be:
“A handful of theorists that I contacted declined to comment, saying they hadn’t read the paper; in physics,
this silent treatment can sometimes be a polite way to reject an idea, although, in fairness, Verlinde’s paper
is not an easy read even for physicists.”
Verlinde’s paper is indeed not an easy read. I spent some time trying to make sense of it and originally
didn’t get very far. The whole framework that he uses – dealing with an elastic medium and a strain-tensor
and all that – isn’t only unfamiliar but also doesn’t fit together with general relativity.
Wat later bestudeerde zij de nieuwe theorie en kwam met vrij positieve reacties naar buiten:
1. de invoering van twee verschillende types van entropie;
2. het verband tussen de horizontemperatuur en de kosmologische constant;
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https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/02/28/is-dark-matter-about-to-be-killed-by-emergentgravity/?sh=6d496c6e5359
Het is ook Sabine Hossenfelder die de theorie van Erik covariant maakte, toen ze een lagrangiaan opstelde.
Ze is het niet helemaal eens met Verlinde want zij denkt aan een supervloeibare donkere materie. Maar
begin januari 2022 publiceerde ze:
In 2015 stelden Berezhiani & Khoury een nieuwe hypothese voor die kenmerken van Cold Dark Matter
(CDM) en Modified Newtonian Dynamics (MOND) combineert (Milgrom 1983b,a,c; Bekenstein &
Milgrom 1984): supervloeibare donkere materie, hierna SFDM genoemd. In SFDM bestaat donkere materie
uit een licht (∼eV) scalair veld dat kan condenseren tot een superfluïde. In de superfluïde fase bemiddelen
fononen een kracht die vergelijkbaar is met de kracht van MOND.
Deze hypothese heeft sindsdien verschillende observatietests doorstaan (Berezhiani et al. 2018;
Hossenfelder & Mistele 2019, 2020).
Onlangs is echter ontdekt dat SFDM ongeveer 20% minder baryonische massa nodig heeft dan MOND om
te passen in de rotatiecurve van de Melkweg bij R . 25 kpc (Hossenfelder & Mistele 2020). Om te
onderzoeken of dit een algemene trend is, passen we SFDM aan op de SPARC-gegevens (Lelli et al. 2016)
met de stellaire massa-tot-lichtverhouding M/L∗ als passende parameter.
Tobias Mistele1, Stacy McGaugh en Sabine Hossenfelder1 hebben geconstateerd dat het moeilijk is om de
prestaties van MOND te reproduceren met de modellen die tot nu toe zijn voorgesteld voor supervloeibare
donkere materie.
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In al zijn publicaties legt Erik Verlinde uit via welke stappen hij komt tot zijn theorie.
Zijn zoektocht komt vaak over als een detectiveverhaal waarin de lezer, kijker of luisteraar mee kan op
zoek gaan naar de dader.
Omdat de theorie van Erik Verlinde al ingewikkeld genoeg is op zichzelf, wil ik vooraf aangeven tot welke
conclusies hij komt, zodat je kan inzien hoe één en ander moet of zou moeten leiden tot diezelfde besluiten.
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We weten allemaal dat na de vaststellingen van Kepler, het Isaac Newton was die met een sluitende
zwaartekrachtstheorie kwam. Zijn theorie kon alle verschijnselen uitleggen op aarde en ook de banen van
de planeten verklaren. Maar voor sterke zwaartekrachtvelden faalde zijn theorie. Einstein kon al die
effecten perfect verklaren, maar de buitenste gebieden van sterrenstelsels gedroegen zich anders dan
Einstein had voorspeld. Er moest dus donkere materie bestaan, maar Erik Verlinde ontkent dit. In de ruimte
waar sterren heel ver uit elkaar staan, is er zo weinig materie aanwezig (een lage massadichtheid) dat de
fysica een heel klein beetje verschilt van de fysica die we gewoon zijn. Mordehai Milgrom had dit in 1983
reeds empirisch vastgesteld, maar de fysici bleven zweren bij donkere materie. Aan iets wat niet
waarneembaar is, kan men immers altijd een fictieve eigenschap toeschrijven. Het was nooit mogelijk om
de theorie van donkere materie te weerleggen.
https://www.quantumuniverse.nl/kritiek-op-verlindes-zwaartekrachttheorie
Mordehai Milgrom had in eerste instantie kritiek op Verlinde omdat zijn theorie niet zo universeel werkt
als de zijnde: MOND. Verlinde heeft verschillende aannames en benaderingen gemaakt, waardoor het
problematisch is om zijn formules zomaar toe te passen op de meeste sterrenstelsels of bijvoorbeeld het
zonnestelsel. Maar in essentie zeggen beide theorieën hetzelfde. Verlinde benadert het theoretisch en
Mordehai Milgrom en Sanders vanuit de waarnemingen.
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Volgens de algemene relativiteit van Einstein is de metriek 1 −
universum.

een gekende oplossing voor ons

Vanuit deze theorie kan de wet van Newton afgeleid worden en zoals we weten, is deze wet erg
representatief zolang de snelheden beperkt zijn.
Binnen de theorie van Verlinde wordt deze algemeen geldende wetmatigheid de oppervlaktewet genoemd.
De benaming oppervlakte is ingegeven omdat in de klassieke formule van Newton een term r² in de noemer
is opgenomen, die kan geïnterpreteerd worden als de oppervlakte van een vierkant. De oppervlaktewet is
volledig conform met de theorie van Einstein en dat toont Erik Verlinde ook aan in zijn publicatie van
2016.
Volgens Verlinde bestaat er nog een tweede hoeksteen, die de donkere materie, de donkere energie en de
uitdijing van het heelal verklaart.
Om beide fenomenen te kunnen verklaren, voegt Erik een term Φ 𝑟 toe aan de metriek. Deze term is erg
klein en bovendien is deze term enkel actief in gebieden waar erg weinig baryonische materie aanwezig is.
Geen wonder dat niemand deze tekortkoming heeft opgemerkt.
Deze tweede hoeksteen wordt de volumewet genoemd, maar daarover later meer.
Maar voor ik een volgend tipje van de sluier oplicht, wil ik nog even terug naar het begin:
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De theorie van Erik Verlinde – theoretisch fysicus aan de universiteit van Amsterdam – draait in de eerste
plaats om zwaartekracht, maar ook om emergentie. Omdat dit laatste geen courant begrip is, zal ik dit eerst
toelichten.
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Het woord emergentie beschrijft wat iemand heeft ervaren als hij/zij zegt: ''Dit geheel is meer dan de som
van de delen''. Er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat door het proces van samenvoegen van stukken hout,
textiel, spijkers en lijm iets is ontstaan dat als geheel een nieuwe functie kan vervullen, terwijl de
afzonderlijke onderdelen dat niet of niet met de gewenste kwaliteit doen. Op spijkers en lijm kun je beter
niet gaan zitten. Ook losse houten balkjes of een lapje stof bieden geen groot zitcomfort. Maar als de
onderdelen samengevoegd worden tot een complexer voorwerp, dan vormen zij samen een stoel of een
zetel.\\
Een emergente eigenschap is zodoende een kwaliteit die spontaan tevoorschijn komt omdat door de
samenvoeging van een aantal (verschillende) elementen iets nieuws ontstond. De emergente eigenschap
van een stoel is ''geschikt om op te zitten''. Hoe het nieuwe kenmerk genoemd wordt, maakt niet uit voor de
herkenning en het gebruik van de emergente eigenschap. Ook een hond of poes weet feilloos waar een
zetel geschikt voor is.
Emergentie is kort gezegd het fenomeen dat op grote schaal er nieuwe eigenschappen optreden, die op
kleine schaal niet aanwezig zijn.
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Water bestaat enkel en alleen uit H2O, wat een kleine molecule is. Brengen we een groot aantal van deze
moleculen samen dan krijgt water eigenschappen als “het is nat” en “het is vloeibaar”. De molecule zelf
heeft deze eigenschappen niet.
De vier waterstofbruggen in onze 3-dimentionale wereld
De mogelijkheid tot het vormen van waterstofbruggen heeft heel wat gevolgen voor de verschillende
eigenschappen van water, (eigenschappen die we trouwens heel evident vinden) die op vele vlakken vrij
uniek zijn binnen het grote scala van mogelijke scheikundige verbindingen:
Het hoge kookpunt van water: 100 Celcius;
Het hoge smeltpunt van ijs: 273 Kelvin of 0 Celcius;
De volumetoename van 9% bij de overgang van water naar ijs;
Het medium waarin tal van chemische verbindingen kunnen oplossen;
De oppervlaktespanning, die druppelvorming verklaart;
De hoge soortelijke warmte: 1 cal/gram&Celcius;
DNA-reproductie is enkel mogelijk in de aanwezigheid van water;
Vele van deze eigenschappen zijn emergente eigenschappen. Ze manifesteren zich enkel als we kunnen
spreken van veel moleculen!
Het geheel van deze eigenschappen verklaren waarom H2O zo sterk verbonden is met het "leven op aarde".
Door deze opbouw is er veel lege ruimte tussen de verschillende watermolecules maar op macroscopische
schaal zijn er –behalve luchtbellen – nooit grote lege ruimten in een kom of een glas water. Op grote schaal
kunnen we dus enkel stellen dat water vloeibaar is of beter gezegd dat het continue verbonden is.
We kunnen dus zeggen dat de waterstoffenbruggen het water bij elkaar houden.
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1972 - Phil Anderson “More is different”
We zien dus dat op kleine schaal ”water” er anders uitziet dan op grote schaal. Op kleine schaal bestaat
water uit moleculen met lege ruimte ertussen, terwijl op grote schaal water vloeibaar, of beter gezegd,
”continu verbonden” is. Hiermee bedoelen we dat er in principe geen lege ruimtes aanwezig zijn in een bad
met water - op een paar luchtbellen na dan. Dit lijkt wellicht een triviale observatie - we kunnen immers
zwemmen in water zonder grote obstakels tegen te komen waar ”geen water” is - maar als je bedenkt waar
water uit bestaat (moleculen met veel lege ruimte ertussen), dan is dit niet zo voor de hand liggend.
Deze continue verbondenheid van water is een voorbeeld van emergentie. Emergentie is kort gezegd het
fenomeen dat op grote schaal er nieuwe eigenschappen optreden die op kleine schaal niet aanwezig zijn.
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Zoals watermoleculen continue verbonden zijn, zo is ook de ruimtetijd continue verbonden.
Volgens Einstein is zwaartekracht geen fundamentele kracht zoals de elektromagnetische kracht maar is
wel een buiging van de ruimtetijd die op een mysterieuze wijze veroorzaakt wordt door baryonische massa,
fotonen en energie. Erik Verlinde wil dat raadselachtige verklaren en zal de oorsprong van de buiging
beperken tot de baryonische massa (fermionen (spin ½) en bosonen (spin 1);), die volgens de
kwantummechanica vooral een halftalige spin hebben. Verlinde zal nog een aantal subtiele wijzigingen
aanbrengen en om deze goed te begrijpen, is het nodig om enkele belangrijke aspecten van de algemene
relativiteit te bekijken. (Het higgs-deeltje heeft spin 0).
De algemene relativiteit van Einstein heeft ook het pad geëffend naar de oerknal, die wiskundig wordt
afgeleid uit de wet van de zwaartekracht. Omdat het heelal nu uitdijt en de zwaartekracht volgens AR altijd
bestaan heeft, moet het ontstaan zijn uit een “oeratoom”. Erik Verlinde stelt dat de zwaartekracht emergent
is en dus op een of ander ogenblijk zal opduiken. De zwaartekrachtwet brengt ons terug tot op dat moment
en dat is een ongekende tijd zijn na de oerknal. Hierover heeft Erik Verlinde heel andere ideeën dan de
meeste fysici, maar hij geeft geen kant-en-klaar antwoord over de wijzigingen die zijn theorie hierop heeft.
De drie verschillende mogelijke modellen van het heelal komen voor de dag uit de wiskunde van de Big
Bang.
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Willem de Sitter (Sneek, 6 mei 1872 – Leiden, 20 november 1934) was een Nederlandse wiskundige,
astronoom, kosmoloog en natuurkundige. De Sitter leverde belangrijke bijdragen aan de hemelmechanica
en aan de relativistische kosmologie. Vanuit zijn wiskundige achtergrond maakte hij met statistische
technieken verschillende modellen om het ontstaan van de kosmos te beschrijven.
Levensloop De Sitter werd geboren in Sneek in een van de huizen naast de Waterpoort, als zoon van
rechter Lamoraal Ulbo de Sitter en Catharina Bertling. De Sitter is genoemd naar zijn grootvader, de
Groninger burgemeester en liberaal Eerste Kamerlid, Willem de Sitter. Hij volgde het gymnasium in
Arnhem en studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens zijn studie in
Groningen raakte hij steeds meer geïnteresseerd in de kosmologie. Hij werkte er mee aan de metingen van
Jacobus Kapteyn aan fotografische opnames die gemaakt waren aan het Cape Observatory (in het kader
van de stercatalogus Cape Photographic Durchmustering). Hij ontmoette Sir David Gil, de directeur van dit
observatorium die in Leiden op bezoek was, en die hem uitnodigde om een tijdlang te komen werken aan
Her Majesty’s Observatory aan de Kaap de Goede Hoop. In Zuid-Afrika leerde hij zijn vrouw Elanora
Suermondt kennen.
De behandeling bij een operatie in 1919 wegens galstenen, resulteerde daarna regelmatig in
gezondheidsproblemen. De Sitter verbleef ook enkele jaren in Zwitserland wegens tuberculose. Toch bleef
hij erg actief als directeur van de Leidse Sterrenwacht en productief als wetenschapper. Hij sloot een
overeenkomst met de Union Observatory in Johannesburg, waarmee hij de vaak slechte
observatiemogelijkheden in Leiden kon compenseren. Deze samenwerking gaf een nieuwe impuls aan de
ontwikkeling van de astronomie in Nederland. De Sitter overleed op 62-jarige leeftijd na een korte ziekte.
Zijn zoon was de geoloog Ulbo de Sitter en zijn kleinzoon de bedrijfskundige Ulbo de Sitter. De Sitter en
zijn vrouw hadden verder nog een zoon (Aernout) en twee dochters: Thea (Theodora) en (kunstenares)
Agnes.
Astronomie Een belangrijk onderzoeksterrein van de Sitter gedurende heel zijn carrière was Jupiter met
zijn satellieten. Op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw was Jupiter erg actueel. De vier
grootste manen waren al door Galileo Galilei ontdekt in 1610, maar vanaf 1892 - toen de vijfde maan werd
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ontdekt - volgde de ontdekking van de manen zes tot negen in 1904, 1905, 1908 en 1914. Op basis van het
bestuderen van gegevens en fotografische opnames van andere astronomen maar ook van zijn eigen
jarenlange observaties en theorievorming bepaalde hij steeds accurater de massa en de omloopbanen van
Jupiter en zijn manen.
Daarbij ontwikkelde hij wiskundige methodes waarmee onder meer ook voor de invloeden van de
onderlinge zwaartekracht tussen de satellieten kon gecorrigeerd worden. Werken met nieuwe methoden in
de hemelmechanica was niet enkel het onderwerp van zijn inaugurale rede maar ook zijn programma toen
hij directeur werd van de sterrenwacht in Leiden. Hiermee ging hij, juist in een periode waarin het
onderzoek aan de Melkweg zo veelbelovend leek, zijn eigen weg. De Sitter werd in Zuid-Afrika echter in
eerste instantie aan het werk gezet om de kleurverschillen te bestuderen tussen sterren aan de rand en in het
midden van het melkwegstelsel. Hij kon in 1904 hierover uitsluitsel geven : er bestond inderdaad een
systematisch verschil naargelang de plek waar de sterren zich bevonden. De Sitter herbekeek ook de
basisconstanten die in de astronomie gebruikelijk waren sinds Simon Newcomb in 1895 hierover zijn
standaardwerk had gepubliceerd. Daarbij was onder meer van groot belang dat hij de variaties die optreden
in de aardrotatie kon vaststellen. De Sitter streefde ernaar om gegevens vanuit andere wetenschapsterreinen
in overeenstemming te brengen met de astronomische gegevens.
Het Einstein-de Sittermodel werd in 1932 door Albert Einstein en Willem de Sitter gezamenlijk in een
artikel in Proceedings of the National Academy of Sciences voorgesteld als model voor het heelal. Hierin
werd aangenomen dat het heelal isotroop en homogeen is. Dit wordt ook wel het kosmologisch
principe genoemd, en werd in 1922 al door Alexander Friedmann gebruikt voor het afleiden van de
Friedmann-vergelijkingen. De andere veronderstelling die de afleiding van het model mogelijk maakt, is dat
het heelal slechts materie bevat. Andere (meer recente) modellen van het universum bevatten ook andere
componenten als straling en donkere energie.
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Er zijn verschillende gekromde ruimten gekend.
De Sitterruimte is de meest voor de handliggende gekromde ruimte. Deze ruimte heeft een positieve
kromming en we geven dit met de hoofletter Lambda die groter is dan 0 en Omega groter dan 1. Omega
staat voor de massadensiteit in het heelal. ρcritical= 9.47×10−27 kg m−3 komt overeen met een vlak heelal en
dus met Omega=1. ρcrit = 3H02 / 8 πG = 1.88h2 x 10-29 g cm-3 8.4 x 10-30 g cm-3 of ongeveer 5 protonen per
kubieke meter,
De Anti-de Sitterruimte heeft een negatieve kromming maar is eigenaardig genoeg de meest bestudeerde
gekromde ruimte.
Bij een kromming gelijk aan één is de ruimte helemaal niet gekromd en spreken we ook meestal van de
vlakke ruimte.
In een vlakke ruimte zijn er gemiddeld 5 protonen aanwezig per m³. Hoewel we leven in een de
Sitterruimte heeft ons heelal quasi deze dichtheid en is het haast niet te onderscheiden van een vlak
universum. Het is dus heel verwonderlijk dat ons universum (toevallig?) de juiste dichtheid bevat om vlak
te zijn.
In de literatuur worden vaak de afkortingen dS en AdS gehanteerd om respectievelijk de positieve en
negatieve kromming aan te geven.
PS: Als we het zadel nemen van AdS en een negatieve tijdsrichting toevoegen, dan vouwt het zich op en
wordt het een zijwaartse hyperboloïde.
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Het verband van Maldaceña zegt dat binnen de snaartheorie in AdS een kwantumveldentheorie die op de
rand of de braan gedefinieerd is, equivalent is met de snaartheorie in de anti-de Sitter-ruimte.
Een kwantumveldentheorie zonder gravitatie stemt overeen met een (snaar)theorie, die leeft in meer
dimensies en zwaartekracht bevat.
Fundamenteel zegt Juan Maldaceña dat kwantummechanica en zwaartekracht iets met elkaar te maken
hebben.
Verlinde gebruikt dit idee en zal stellen dat onze vierdimensionale wereld (3 ruimtelijke en 1 tijdsdimensie)
verwant is met een twee dimensionale ruimte en dus een vlak. Met dat vlak verwijst hij naar de
oppervlaktewet.
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/theoreticalphysics/msc/dissertations/2013/Simon-Nakach-Dissertation.pdf
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Het verband van Maldaceña kan beschouwd worden als een voorbeeld van het holografische principe.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/optmod/holog2.html
Een hologram kan vanaf een (vlakke) fotografische plaat een drie dimensionaal beeld zichtbaar maken.
Opname van een hologram op een fotografische plaat
1) We gebruiken monochroom laserlicht (1)
2) Het licht van de laser (1) wordt gesplitst
3a) via een lens en een spiegel wordt het driedimensionaal object (4) verlicht. Het weerkaatste licht bereikt
de film (5) een eerste maal.
3b) via een andere spiegel en een lens bereikt de referentiebundel (3b) ook de film (5).
De beide stralen correleren met elkaar en genereren een interferentiepatroon op de film. (5)
Projectie van een hologram
Via de referentiebundel (2) en de spiegel (3b) wordt de fotografische plaat belicht (5) zodat een virtueel
object (4) nl het hologrambeeld van het 3D-object zichtbaar wordt voor een waarnemer die naar de
holografische plaat kijkt.
Het principe zegt enkel dat alle informatie betreffende een drie (of n-dimensionaal object) kan opgeslagen
worden op een twee ((of (n-1)-dimensionaal object).
Een tweede analogie met een holografische plaat is de informatie op de plaat erg verstrooid is.
Door naar dat oppervlak te kijken, zie je niets dat duidt op hoe in dit geval de werkelijkheid eruit ziet.
Het holografisch principe is misschien wel het lastigste principe uit de moderne theoretische fysica.
Volgens dit beginsel zit alle informatie van het universum gevangen op een schil om de kosmos heen. Die
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schil zit op de grootst mogelijke afstand die denkbaar is, de denkbeeldige rand om het universum.
Zo gaat het met de kosmos, bedacht Gerard ’t Hooft. Later vertaalden de fysici Leonard Susskind en (nog
wat later) Juan Maldacena dat idee naar de wiskundige taal van de snaartheorie.
Je vindt veel onzin over het holografisch principe.
Het is absoluut niet zo dat de wereld om ons heen is niet echt is, maar het gevolg zou zijn van een bizar spel
van enen en nullen op een oppervlak dat miljarden lichtjaren van ons verwijderd is.
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Laat ons verder focussen op de Sitterruimte, waarin er sprake is van donkere energie.
Donkere energie is een beschrijving voor de waargenomen versnelde uitdijing van het heelal, terwijl een
universum gevuld met massa onder de invloed van zwaartekracht steeds langzamer zou moeten
expanderen. De benaming van dit fysisch verschijnsel is gekozen omdat men nog in het duister tast over de
theoretische verklaringen ervoor.
Er zijn veel theoretische modellen ontwikkeld om het bestaan van donkere materie en donkere energie te
verklaren, maar tot nu toe heeft geen enkel model een bevredigend antwoord gegeven voor het geheel van
alle kosmologische waarnemingen. Het zoeken van een fysische oorzaak wordt bemoeilijkt doordat deze
donkere componenten van het universum niet rechtstreeks waargenomen kunnen worden. Er zijn wel
experimenten die deeltjes proberen te detecteren, die zouden kunnen toegeschreven worden aan donkere
materie, maar ook daaruit is nog geen enkel positief resultaat voortgekomen. Enkel de gevolgen van
donkere materie en donkere energie worden bestudeerd en vergeleken met voorspellingen van theoretische
modellen om hun fysische oorsprong te achterhalen.
Veel kosmologische onderzoeken richten zich op het bepalen van de totale hoeveelheid van donkere
materie en energie in het heelal. Aan de hand van de verkregen inzichten, hoopt men fysische
eigenschappen te kunnen afleiden, zoals een mogelijke evolutie van donkere energie in de tijd.
Verlinde gelooft niet in de donkere energie die in de kosmologie nu aanvaard wordt. ‘Als je heelal groeit
maar wel één constante energiedichtheid heeft, komt er dus steeds energie bij. Niemand kan uitleggen waar
die energie vandaan komt.’
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant
Sinds de jaren 1990 hebben studies aangetoond dat ongeveer 68% van de massa-energiedichtheid van het
universum kan worden toegeschreven aan de zogenaamde donkere energie. De kosmologische constante Λ
is de eenvoudigst mogelijke verklaring voor donkere energie, en wordt gehanteerd in het huidige
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standaardmodel van de kosmologie dat bekend staat als het ΛCDM. Terwijl donkere energie slecht begrepen
is op fundamenteel niveau, is de belangrijkste eigenschap van donkere energie dat het functioneert als een
soort van anti-zwaartekracht. Het verdunt niet in het uitdijend universum, wat heel anders is dan materie en
het klit minder snel samen dan materie, of misschien zelfs helemaal niet.
De discrepantie tussen de theoretische vacuümenergie uit QFT en de waargenomen vacuümenergie uit de
kosmologie is een bron van grote onenigheid, met de voorspelde waarden die volgens observaties
overschreden worden met een orde van grootte ten belope van een magnitude van 120, een discrepantie die
beschouwd wordt als "de ergste theoretische voorspelling in de geschiedenis van de fysica!". Dit probleem
van de kosmologische constante probleem is één van de grootste onopgeloste mysteries in de wetenschap.
Veel natuurkundigen geloven dat "het vacuüm houdt de sleutel tot een volledig begrip van de natuur ".
Volgens de kwantumveldentheorie (QFT), die aan de grondslag ligt van de moderne deeltjesfysica, wordt de
lege ruimte bepaald door de vacuümtoestand die een verzameling van kwantumvelden is. Al deze
kwantumvelden vertonen fluctuaties in hun grondtoestand (laagste energiedichtheid) die voortvloeien uit de
nulpuntenergie die overal in de ruimte aanwezig is.
Volgens Sabine Hossenfelder 26,8 Donkere energie – 68,3 donkerematerie 4,9 normale materie
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Hoe kunnen sterrenstelsels, ondanks de invloed van de zwaartekracht, toch steeds sneller uit elkaar gaan
bewegen? Het antwoord blijkt te zitten in een mysterieuze achtergrondenergie die overal in ons universum
aanwezig is: de donkere energie. Deze energie heeft een eigenschap die recht tegen onze intuïtie indruist:
de druk die ze uitoefent is negatief. Wat betekent dat? Stel u een ballon voor waarin de lucht een gewone,
positieve druk uitoefent.
Duwen we de ballon een beetje in, dan wordt de druk in de ballon groter. Rekken we de ballon wat op door
aan het uiteinde te trekken, dan voelen we dat het uiteinde teruggetrokken wordt: de druk in de ballon is nu
lager geworden. Normale, positieve druk neemt dus toe als het volume afneemt en af als het volume
toeneemt. Negatieve druk doet precies het omgekeerd: als het volume van een medium met negatieve druk
toeneemt, zal de druk zelf ook groter worden. De druk van de donkere energie in het heelal wordt dus
steeds groter naarmate het heelal uitdijt, en daardoor wordt die uitdijing steeds verder versneld.
Hoewel we ons donkere energie met negatieve druk heel slecht kunnen voorstellen, is het geen enkel
probleem om een dergelijk medium wiskundig te beschrijven. De natuurwetten van de algemene relativiteit
hebben een vorm die daar zelfs zeer geschikt voor is. Zó geschikt, dat Einstein zelf, ver voor de ontdekking
van donkere energie door astronomen, de mogelijkheid tot het bestaan van een dergelijk medium in zijn
beschrijving openhield.
Aangezien er op dat moment geen enkele aanwijzing was voor het daadwerkelijk bestaan van donkere
energie, was dat een flinke sprong in het duister. In die situatie kwam niet snel verandering, en er wordt
gezegd dat Einstein op een gegeven moment het toevoegen van donkere energie aan zijn vergelijkingen de
'grootste blunder' van zijn carrière noemde. Historici betwijfelen of hij die woorden echt heeft
uitgesproken, maar hoe het ook zij: achteraf, toen in de jaren 90 de versnelde uitdijing van het heelal voor
het eerst werd waargenomen, bleek het introduceren van donkere energie een schot in de roos.
Het versneld uitdijende heelal waarin we leven: wordt een de Sitterheelal genoemd.
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http://www.quantumuniverse.nl/de-wet-van-hubble
Twee jaar na George Lemaître combineerde Hubble zijn meting van de afstand tot verschillende
sterrenstelsels met de roodverschuiving van de sterren in deze sterrenstelsels, en ontdekte dat die stelsels
vrijwel allemaal van ons af bewegen met een snelheid gegeven door
v = H0 d.
Hier is d de afstand tot het sterrenstelsel en H0 een constante, de Hubbleconstante genoemd. De
tegenwoordig gemeten grootte van de Hubbleconstante, zoals bepaald aan de hand van de
roodverschuiving van supernovae (ontploffende sterren), is 71,38 km/s/Mpc. Een megaparsec (Mpc) is een
afstandsmaat, die grofweg gelijk is aan 3 × 1019 km. Dus hoe verder een sterrenstelsel van ons verwijderd
is, hoe sneller het zich van ons weg beweegt! Dit verband wordt de wet van Hubble-Lemaïtre genoemd.
Volgens de Planck satelliet (2016) zou dit 66.9±0.6 km/s/Mpc moeten zijn en volgens de “HST’s Wide
Field Camera 3” in Baltimore (Adam Riess) bedraagt dit 73,2 ±1,8 km/s/Mpc.
Op basis van deze observatie lijkt er iets vreemds aan de hand. Het is namelijk alsof we ons in het centrum
van het heelal bevinden, aangezien alle sterrenstelsels zich van ons af lijken te bewegen. Een waarnemer
op een andere ster zou echter precies hetzelfde zien en ook dezelfde conclusie trekken. Maar hoe verklaren
we dat sterrenstelsels die verder verwijderd zijn van ons een hogere snelheid lijken te hebben?
Dat dit mogelijk was werd al eerder voorspeld: in 1922 door de Russische wis- en natuurkundige
Alexander Friedman en in 1927 door de Belgische natuurkundige en priester Georges Lemaître. Door naar
oplossingen van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein te kijken, ontdekten zij dat het heelal
kan uitdijen. De sterrenstelsels lijken dus van ons af te bewegen omdat de ruimte tussen de sterrenstelsels
uitdijt! Dit verklaart meteen waarom een sterrenstelsel dat verder van ons verwijderd is sneller van ons af
beweegt - zie afbeelding van de dia.
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Recent is gebleken dat er een relatie bestaat tussen gravitatie en de kwantumtheorie. Vanuit de
microscopische beschrijving van onze wereld leiden Van Raamsdonk en Verlinde een aantal
eigenschappen van de ruimtetijd af om uiteindelijk te komen tot een vrij algemene beschrijving van de
zwaartekracht.
Omdat de algemene relativiteitstheorie van Einstein al zowat 100 jaar lang zijn betrouwbaarheid bewezen
heeft, wil Erik niet starten vanuit de Einsteinvergelijkingen, maar deze reproduceren vanuit zijn
microscopische beschrijving. Anderzijds is hij overtuigd dat AR zijn degelijkheid via pulsars en
zwaartekrachtgolven bewezen heeft, zodat zijn theorie minstens de conclusies van Einstein moet
bevestigen.
De theorie van Erik Verlinde is opgebouwd vertrekkende van 3 totaal verschillende begrippen, die elk nog
afkomstig zijn uit een verschillend domein van de wetenschap.
Entropie is afkomstig uit de thermodynamica en is energie die geen arbeid meer kan verrichten of het
resultaat van het tellen van toestanden met bepaalde eigenschappen.
Informatie is een begrip uit de informatica en moet bekeken worden vanuit het standpunt van Moeder
Natuur. Zij moet in een chaotische wereld bijhouden waar iedere molecule zich bevindt.
En verstrengeling is een begrip uit de kwantummechanica.
Wanneer we naar de wiskundige formules kijken achter deze 3 begrippen dan stellen we vast dat de
formules gedomineerd worden door logaritmes. In de kwantummechanica moeten we het spoor nemen van
het product van een dichtheidsmatrix rho (ρ) met het natuurlijk logaritme van diezelfde matrix. Met andere
woorden het product van 2 matrices levert een nieuwe matrix waarvan we dan het spoor nemen. Het
resultaat is dus een getal.
Elk logaritme is eenvoudig te converteren naar een andere basis volgens de omzettingsvergelijking:
𝑙𝑜𝑔 𝑥 =
Het natuurlijk logarithme ln heeft e = 2.71828182845905 als grondtal.
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Al deze formules hebben nog een gemeenschappelijke eigenschap nl ze resulteren alle drie in een
dimensieloos getal. Voor de formule uit de thermodynamica is dat niet het geval want de constante van
Bollzmann wordt uitgedrukt in Joule per Kelvin. Men kan hier spreken van een historisch ongeval dat
veroorzaakt werd door het gebruik van een verschillende eenheid voor temperatuur en energie.
1 joule [J] ≃ 7,24297166666667.10+22 kelvin [K]
Er blijkt dus een triade aan het werk te zijn om samen te komen tot het concept van de zwaartekracht. Je kan
dit vergelijken met het triumviraat dat Julius Ceasar oprichtte om over Rome te regeren. Wat alleen niet lukt,
lukt misschien wel met drie.
In ons detectieve verhaal zouden we kunnen stellen dat deze 3 een samenzwering op touw gezet hebben.
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Wanneer Erik Verlinde het heeft over “informatie” dan is dat de informatie, die Moeder Natuur
superviseert. Het gaat dus niet over weetjes als “Columbus ontdekte Amerika in 1492.” maar wel over de
toestanden waarin de verschillende materiedeeltjes zich bevinden in het universum.
Hoe meer structuur er aanwezig is – zoals bijvoorbeeld in een kristal – hoe compacter de informatie
bewaard kan worden. Er zijn dan minder (informatie)-bits nodig om het kristal accuraat te beschrijven dan
om een chaotisch systeem te beschrijven. In dat geval heeft Moeder Natuur een omvangrijke informatielijst
nodig om de posities van alle onderdelen haarfijn te beschrijven.
Moeder Natuur voorziet ook nog enkele processen om foutcorrectie uit te voeren.
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Het universum onthoudt dus alles en informatie gaat nooit verloren. Ook als je in een zwart gat valt en
gedurende vele miljarden jaren stukje bij beetje uitgebraakt wordt als Hawkingstraling, kan iemand die alle
kwantumtoestanden registreert, hier in principe al je informatie weer in terugvinden. Hiermee is de
informatieparadox van het zwarte gat opgelost. Het no-deleting theorema en het no-hiding theorema
samen zeggen dat er alleen voortdurende overgangen zijn maar dat er niets is wat er niet was en niets zal
zijn wat er niet op dit moment is. Zouden de kwantumtoestanden van ons lichaam en onze hersenen ook
worden overgedragen op dingen om ons heen? De kwantummechanica beantwoordt deze vraag nu
bevestigend: er blijft altijd iets van ons bestaan. In hoeverre het betekenis heeft, is dan wel de vraag…
Kwantuminformatie is fysisch en volgens de schrödingervergelijking kan je terugrekenen dat Ψ
afkomstig is van Ψ . Dit levert een symmetrie op en dus een behoudswet en dat is in dit geval informatie.
Het verplaatsen van informatie van één locatie naar de andere vergt volgen Verlinde energie en dat
fenomeen ervaren wij als zwaartekracht.
Verlinde legt alles uit met informatie en wiskundig is dat juist, maar de werking van een qubit berust op
verstrengeling en de principes zijn daarop gebaseerd, waardoor ik minder spreek over informatie en meer
over verstrengeling.
Zie https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/universum-onthoudt-alles/
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Een naïeve kijk op de natuurkunde - klassiek of kwantum - wil ons laten geloven dat een oneindige
hoeveelheid informatie zich in een eindige 3D-ruimte kan bevinden. Materie kan immers in oneindig veel
klassieke configuraties voorkomen en ook kwantumvelden bieden een oneindig aantal modi.
’t Hooft en Susskinds holografisch principe heeft deze populaire visie verbrijzeld: dit principe stelt dat alle
informatie om een systeem te beschrijven fundamenteel opgeslagen wordt in een tweedimensionale ruimte.
In het bijzonder, de informatie of entropie in een geïsoleerd systeem zal bovenaan begrensd worden tot een
kwart van het gebied van het begrenzend oppervlak uitgedrukt in Planckeenheden (holografisch gebonden):
Behalve de onduidelijkheid omtrent het niveau van de entropie is verwarring ontstaan over de relatie tussen
Shannons Imax en von Neumanns entropie in de kwantumtheorie, S = Sp ln ( is de dichtheidsmatrix).
Behalve dat de informatie gegeven wordt in het spoor van een matrix (Sp) en afgezien van een voor de
hand liggende factor ln 2, zijn beide formules identiek wanneer de pi’s in de eerste verwijzen naar de
waarschijnlijkheden om de diverse eigenwaarden te verkrijgen bij metingen. Bijvoorbeeld in geval van een
energiemeting staat pi voor een thermische toestand. Maar is het mogelijk om kwantummetingen te
ontwerpen waarvoor de kansen een Shannon Imax zullen geven, die von Neumanns S overschrijdt? In
voorkomend geval zijn de kwantumtoestanden niet langer onderling orthogonaal, en dus niet volledig van
elkaar te onderscheiden.
De verkregen maximale informatie van dit systeem is niet langer gelijk aan
𝐼

𝑝 ,𝑝 ,…,𝑝

=−

𝑝 𝑙𝑜𝑔 𝑝

, maar wordt begrensd door S log2 e. In ieder geval zijn Imax en S zijn met elkaar gerelateerd.
De chemicus en de ingenieur in de vorige discussie houden zich bezig met twee verschillende niveaus van
waarschijnlijkheden. In werkelijkheid zijn er veel: materie is gemaakt van atomen, die zelf zijn opgebouwd
uit elektronen en kernen. De laatsten bestaan beide uit nucleonen die zelf samengesteld zijn uit diverse
quarks en gluonen. Er zijn toestanden (en dus waarschijnlijkheden en een entropie) bij elk niveau van deze
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hiërarchie. Vanzelfsprekend, hoe dieper we inzoomen, hoe hoger de entropie. In wat volgt zullen we
geïnteresseerd zijn in de entropie (informatiecapaciteit) Sx berekend op niveau x, zijnde het diepste niveau
van structuur. Voor gewone zaken betekent dit de vrijheidsgraden op het niveau van lepton, quark en gluon.
Indien het standaardmodel ooit nog een grote herziening zou ondergaan, dan komen mogelijk nog diepere
niveaus aan bod.
Overduidelijk zijn deze Sx-grenzen van de informatiecapaciteit van materiële media met geen enkele actuele
technologie bereikbaar.
Samenvattend kunnen we stellen dat het verband tussen entropie S (een macroscopische grootheid) en het
aantal mogelijke microtoestanden N behorende bij een gegeven macrotoestand is:
S = kB ln N (8.13)
Het aantal microtoestanden N is de informatie waaruit volgens Erik Verlinde de zwaartekracht ontstaat.

24

http://www.scholarpedia.org/article/Bekenstein-Hawking_entropy
Jacob Bekenstein overleed op 16 augustus 2015 in Helsinki Finland.
Het begrip verstrengelingsentropie is net als ‘gewone’ entropie een maat voor de hoeveelheid informatie
die een systeem aanwezig zijn.
Verstrengelingsentropie wordt in AR gebruikt om het Unruh effect uit te leggen;
If A stands for the surface area of a black hole (area of the event horizon), then the black hole entropy, in
dimensionless form, is given by
𝐴𝑐
𝐴
𝑆 =
=
4𝐺ℏ 4𝐿
where LP stands for the Planck length
𝐿 =

ℏ𝐺
𝑐

while G,ℏ and c denote, respectively, Newton's gravity constant, the Planck-Dirac constant (h/(2π)) and the
speed of light. Of course, if the entropy in the usual (chemist's) form is required, the above should be
multiplied by Boltzmann's constant k .
For the spherically symmetric and stationary, or Schwarzschild, black hole (see Schwarzschild metric), the
only parameter is the black hole's mass M , the horizon's radius is rh=2GM/c2 , and its area is naturally
given by 4πr2h , or A=16π(GM/c2)2.
Note that a one-solar mass Schwarzschild black hole has an horizon area of the same order as the municipal
area of Atlanta or Chicago. Its entropy is about 4.1077 , which is about twenty orders of magnitude larger
than the thermodynamic entropy of the sun. This observation underscores the fact that one should not think
of black hole entropy as the entropy that fell into the black hole when it was formed.
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Mahnaz Asghari, Ahmad Sheykhi (14 september 2021), “Observational constraints on Tsallis modified
gravity”
Sedert de ontdekking van de thermodynamica van zwarte gaten in het decennium van 1970 (Bekenstein
1973; Hawking 1975), is het duidelijk dat er een opmerkelijke analogie bestaat tussen thermodynamica en
zwaartekracht. Daardoor zou er een diepgaande relatie moeten bestaan tussen thermodynamica en de
vergelijking van de zwaartekracht, die voor het eerst werden onthuld door Jacobson in 1995. Hij leidde de
covariante vorm van de Einstein-veldvergelijkingen af door de Clausius-relatie δQ = T δS te gebruiken,
samen met de evenredigheid tussen entropie en de horizon van het gebied. Jacobsons onderzoek onthult dat
de Einsteinvergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie niets anders zijn dan een
toestandsvergelijking voor de ruimtetijd. Ook bestaan er talloze studies, die het diepgaande verband tussen
de algemene relativiteitstheorie en de wetten van de thermodynamica ontleden.
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Informatie uit “journal Physical Review E” gepubliceerd in 2009:
Thermische evenwicht tussen een kop koffie en zijn omgeving ontstaat binnen een eindige tijd.
Terwijl een warme kop koffie in evenwicht komt met de omringende lucht, werken koffiedeeltjes (wit) en
luchtdeeltjes (bruin) op elkaar in en worden verstrengelde mengsels van bruine en witte toestanden. Na
verloop van tijd zijn de meeste deeltjes in de koffie gecorreleerd met luchtdeeltjes; de koffie heeft een
thermisch evenwicht bereikt.
Wanneer twee deeltjes met elkaar in interactie gaan, dan kunnen ze niet meer afzonderlijk via een
golffunctie beschreven worden. We praten niet meer over “pure toestanden” maar over vermengde
toestanden. Deze gekoppelde toestanden noemen we verstrengeling.
Verstrengeling komt uit de kwantumfysica en geeft aan dat de toestand van één deeltje verbonden is met de
toestand van een ander deeltje en we spreken niet over twee elektronen. In essentie gaat het over
verschillende golffuncties.
https://www.quantamagazine.org/quantum-entanglement-drives-the-arrow-of-time-scientists-say20140416/
As a hot cup of coffee equilibrates with the surrounding air, coffee particles (white) and air particles
(brown) interact and become entangled mixtures of brown and white states. After some time, most of the
particles in the coffee are correlated with air particles; the coffee has reached thermal equilibrium.
“Finally, we can understand why a cup of coffee equilibrates in a room,” said Tony Short, a quantum
physicist at Bristol. “Entanglement builds up between the state of the coffee cup and the state of the room.”
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Quantum uncertainty gives rise to entanglement, the putative source of the arrow of time.
When two particles interact, they can no longer even be described by their own, independently evolving
probabilities, called “pure states.” Instead, they become entangled components of a more complicated
probability distribution that describes both particles together. It might dictate, for example, that the particles
spin in opposite directions. The system as a whole is in a pure state, but the state of each individual particle
is “mixed” with that of its acquaintance. The two could travel light-years apart, and the spin of each would
remain correlated with that of the other, a feature Albert Einstein famously described as “spooky action at a
distance.”
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Eerst moet het begrip verstrengeling geïntroduceerd worden:
Een elektron en een anti-elektron kunnen een paar vormen en dan kunnen ze enkel een tegenstelde spin
hebben. De toestanden met gelijke spin komen niet voor.
Als we kijken naar één van de twee deeltjes - bijvoorbeeld het elektron - hebben we geen enkele informatie
over de spintoestand van dat deeltje. Bij een meting hebben we 50% kans om voor het elektron "spin up" te
meten, en 50% kans om "spin down" te meten. Zodra we een dergelijke meting gedaan hebben, stort de
golffunctie echter in - één van de twee mogelijke uitkomsten wordt gekozen - en vanaf dat moment weten
we ook voor 100% zeker in welke spintoestand we het andere deeltje zullen aantreffen. Een meting aan het
ene deeltje bepaalt dus de toestand van het andere deeltje!
Kortom er bestaat een correlatie tussen twee of meer deeltjes.
Het idee van verstrengeling leidt tot allerlei interessante vraagstukken. Het beroemdste van deze
vraagstukken werd opgeworpen door Albert Einstein en twee van zijn collega's, Boris Podolsky en Nathan
Rosen. Zij schreven een artikel over een vraag die later bekend zou komen te staan als de EinsteinPodolsky-Rosenparadox of EPR-paradox. Hun vraag ging over een iets ander systeem, maar is in termen
van ons experiment als volgt te vertalen. Stel dat we het bovenstaande experiment doen, maar voordat we
de toestand van het elektron meten, stoppen we het positron in een doos, en schieten het met een raket naar
de maan. Als de bovenstaande redenering klopt, kunnen we een meting aan het elektron doen, en heeft dat
onmiddellijk een gevolg voor de toestand van het positron op de maan. Einstein vond dit een heel vreemde
situatie - hij had immers zelf bewezen (zie het dossier over relativiteitstheorie) dat het onmogelijk was om
informatie sneller dan het licht te verzenden! Een signaal van het elektron zou er dus ruim een seconde
over moeten doen om op de maan te belanden. Hoe kan het positron dan onmiddellijk van toestand
veranderen?
De uiteindelijke oplossing van deze paradox is als volgt. Hoewel het positron op de maan onmiddellijk van
toestand verandert als we op aarde een meting aan het elektron doen, kan dit experiment op geen enkele
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manier gebruikt worden om informatie over te zenden. We kunnen immers vooraf met geen mogelijkheid
bepalen wat de uitkomst van het experiment op aarde zal zijn. We kunnen dus niet vooraf besluiten om "spin
up" te meten, en op die manier "spin down" naar de maan sturen. Met andere woorden: het is op deze manier
niet mogelijk om gebeurtenissen op de maan te beïnvloeden. Einstein had met zijn relativiteitstheorie laten
zien dat een dergelijke instantane invloed onmogelijk was, en dat bleef ook in de kwantumtheorie zo. Ook in
andere (gedachten-) experimenten blijkt het onmogelijk te zijn om de kwantummechanica te gebruiken om
sneller dan het licht informatie over te zenden. De kwantummechanica en de relativiteitstheorie zijn dus
(gelukkig!) niet met elkaar in tegenspraak.
Recentelijk zijn er in de natuurkunde aanwijzingen gevonden dat de verbondenheid van de ruimte, net als de
verbondenheid van water, emergent is. Dat wil zeggen dat op een fundamenteel niveau ruimte niet
verbonden is. En een ruimte die niet verbonden is, kun je haast geen ruimte noemen.
Maar als er op kleine schaal geen ruimte is, wat is dan de oorsprong van ruimte? Net zoals water uit H2Omoleculen bestaat, verwachten we dat ruimte ook uit kleinere bouwstenen is opgebouwd.
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Recentelijk zijn er in de natuurkunde aanwijzingen gevonden dat de verbondenheid van de ruimte, net als
de verbondenheid van water, emergent is. Dat wil zeggen dat op een fundamenteel niveau ruimte niet
verbonden is. En een ruimte die niet verbonden is, kun je haast geen ruimte noemen.
Maar als er op kleine schaal geen ruimte is, wat is dan de oorsprong van ruimte? Net zoals water uit H2Omoleculen bestaat, verwachten we dat ruimte ook uit kleinere bouwstenen is opgebouwd.
Om deze opbouw verder toe te lichten, moet eerst een ander begrip geïntroduceerd worden: verstrengeling.
Verstrengeling is een belangrijk fenomeen uit de kwantummechanica - de theorie van de fundamentele
deeltjes - waarbij twee of meer deeltjes zodanig zijn verbonden, dat het ene deeltje niet meer volledig
beschreven kan worden zonder het andere deeltje te noemen. Twee deeltjes kunnen in de kwantumwereld
(d.w.z. op een schaal van ongeveer 10-10 m of kleiner) zo sterk met elkaar verstrengeld zijn dat een meting
aan het ene deeltje invloed heeft op de toestand van het andere deeltje. Daarbij hoeven zich deeltjes niet per
se naast elkaar te bevinden;
ze kunnen ook ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn. Verstrengeling wordt daarom ook wel een niet-lokale
kwantumcorrelatie genoemd.
De Canadees Mark van Raamsdonk was de eerste natuurkundige die de verbondenheid van ruimte aan het
begrip verstrengeling koppelde. Zijn hypothese is dat de verbondenheid van ruimte ontstaat uit de
verstrengeling van microscopische toestanden. De ruimtetijd - en dus de kromming ervan, en daarmee ook
de zwaartekracht - ontstaat als een netwerk van verstrengeling tussen de microscopische bouwstenen. Je
kunt je de verstrengeling als een soort lijm voorstellen die alle microtoestanden bij elkaar houdt. De lijm
(vergelijkbaar met de waterstofbruggen tussen H2O-moleculen) zorgt er uiteindelijk voor dat ruimte op
macroniveau verbonden is.
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Het verband van Juan Madaceña is vrij wiskundig en legt in het getoonde voorbeeld een verband tussen
een 3 en een 2 dimensionale ruimte.
Ryu & Takayanagi hebben verder gewerkt op dit idee en een gelijkaardige formule afgeleid.
AdS3-ruimte op de rand (deel a) en CFT2 (Kwantumveldentheorie in deel b) en een geodeet γA als een
holografisch scherm. Shinsei Ryu en Tadashi Takayanagi maken gebruik van deze figuur om via het
Maldaceñaverband aan te tonen dat de verstrengelingsentropie in een kwantumveldenruimte met d + 1
dimensies evenredig is met een gebied van d dimensionale oppervlakken.
in AdS(d + 2) heeft γA d dimensies.
De bekomen formule is analoog aan de Bekenstein-Hawking-formule voor de entropie van een zwart gat.
Dus de verstrengelingsentropie van een beperkte ruimte is evenredig met het oppervlak van de omhullende
ruimte.
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Van Raamsdonks hypothese is een zeer kwalitatieve uitspraak, maar we kunnen haar ook kwantitatief
maken. Van Raamsdonk baseerde zijn hypothese oorspronkelijk op een eenvoudige formule van Ryu &
Takayanagi, die van toepassing is op de volgende situatie.
Stel je voor dat we de ruimte (we nemen voor de eenvoud een rechthoek) in twee vierkante gebieden A en
B opdelen, zoals weergegeven in het linkerdeel van de figuur. Dan geldt de volgende formule:
𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝛾 𝑐
𝑆 =
4𝐺
waarbij SA een maat is voor de hoeveelheid verstrengeling tussen de twee gebieden A en B (de zogeheten
verstrengelingsentropie) , A is de oppervlakte (A staat voor het Engelse area) die de twee gebieden scheidt,
en GN is de zwaartekrachtsconstante van Newton. Deze formule stelt dus een maat voor verstrengeling de
verstrengelingsentropie gelijk aan een geometrische grootheid (de oppervlakte). Laten we nu het volgende
gedachte-experiment uitvoeren.
Stel dat we de verstrengelingsentropie SA naar nul drijven, dan zegt deze formule dat de oppervlakte A ook
nul wordt. Oftewel het grensgebied dat A en B scheidt wordt een punt (aangezien een punt geen
oppervlakte heeft). Deze situatie hebben we weergegeven in het rechterdeel van de figuur.
Het is duidelijk te zien dat de gebieden A en B van elkaar gescheiden zijn. Met andere woorden, als er geen
verstrengeling is tussen de ruimtes A en B, dan zijn ze niet met elkaar verbonden.
We kunnen dit ook omdraaien: als A en B wel verstrengeld zijn (en de verstrengelingsentropie SA niet nul
is), dan resulteert dat in de verbondenheid van de gebieden A en B. We concluderen dus dat de formule ons
vertelt dat de verbondenheid van ruimte opduikt uit verstrengeling! Dit komt overeen met Van Raamsdonks
hypothese.
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Je kan lokale verstrengeling koppelen met een oppervlak.
Een systeem 1 en 2 is van elkaar gescheiden via een omhullend oppervlak
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http://www.2physics.com/2010/06/quantum-gravity-and-entanglement.html
Het idee van kwantumsuperpositie is nauw verwant aan het begrip kwantumverstrengeling. Als we een
fysiek systeem hebben met twee delen (bijvoorbeeld een bal en een doos), dan kunnen we in een algemene
kwantumtoestand niet met zekerheid zeggen wat de toestand van de bal is (bijvoorbeeld of hij al dan niet in
de doos zit) of wat de staat van de doos (bijvoorbeeld of de doos open of gesloten is). Maar voor bepaalde
kwantumtoestanden kan deze onzekerheid voor de twee objecten worden gecorreleerd. Stel bijvoorbeeld
dat A een kwantumtoestand voorstelt waarbij de bal in de doos zit en de doos gesloten is, en B een
kwantumtoestand voorstelt waarin de bal niet in de doos zit en de doos open is. Dan is in de toestand A + B
noch de locatie van de bal, noch de toestand van de doos definitief, maar een meting die de toestand van de
doos bepaalt, bepaalt in feite ook de locatie van de bal: als we de toestand A+B meten en de doos gesloten
vindt, kunnen we er zeker van zijn dat de bal in de doos zit; als we het open vinden, kunnen we er zeker
van zijn dat de bal niet in de doos zit. In deze situatie zeggen we dat de bal en de doos verstrengeld zijn,
omdat een meting van een deel van het systeem de kwantumtoestand van het andere deel van het systeem
beïnvloedt. In de praktijk zou het buitengewoon moeilijk zijn om een macroscopisch systeem zoals een bal
en een doos in zo'n verstrengelde toestand voor te bereiden, maar dergelijke situaties zijn gebruikelijk op
atomaire schaal. Het fenomeen verstrengeling is een intrinsiek kwantumfenomeen.
De geometrie van de ruimtetijd is het gevolg van de verbindingen die verstrengeling biedt aan
verschillende punten in de ruimtetijd.

Veronderstel dat een specifiek kwantumsysteem een corresponderende zwaartekrachttheorie heeft, zodat
elke toestand van het systeem overeenkomt met een bepaalde ruimtetijd. Beschouw nu een tweede
kwantumsysteem, dat we verkrijgen door twee kopieën van het eerste systeem te nemen (zonder fysieke
interacties tussen de twee systemen). Voor het grotere systeem zijn de eenvoudigste toestanden die zonder
verstrengeling tussen de twee delen. Dat wil zeggen, we kunnen een toestand A = (A1,A2) beschouwen
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waarin het eerste systeem zich in toestand A1 bevindt en het tweede systeem in toestand A2. Nu komen A1
en A2 elk overeen met een bepaalde ruimtetijd volgens de AdS/CFT-correspondentie. We kunnen dus de
toestand A van het grotere systeem interpreteren als overeenkomend met twee volledig losgekoppelde
ruimtetijden (stel je ons universum voor en een of ander parallel universum waarmee geen communicatie
mogelijk is). Meer in het algemeen kunnen we toestanden beschouwen die kwantumsuperposities zijn, zoals
(A1,A2) + (B1,B2). Voor dergelijke staten is er een verstrengeling tussen de twee delen. In [1], gebaseerd
op verschillende eerdere werken, heb ik erop gewezen dat voor toestanden met voldoende verstrengeling
(bepaalde toestanden die kwantumsuperposities zijn (A1,A2) + (B1,B2) + (C1,C2) + … met veel toestanden
in de superpositie) de resulterende gecompliceerde toestand kan worden geïnterpreteerd als een enkele
verbonden ruimtetijd, waarin twee afzonderlijke delen zijn verbonden door zoiets als een wormgat (of een
zwart gat/wit gat). Omdat alle individuele toestanden in de superpositie geïnterpreteerd werden als nietverbonden ruimtetijden, kunnen we zeggen dat een kwantumsuperpositie van niet-verbonden ruimtetijden
een verbonden ruimtetijd heeft voortgebracht. Als alternatief kunnen we zeggen dat we, door de twee delen
van ons oorspronkelijke kwantumsysteem te verstrengelen, erin zijn geslaagd om twee delen van de
corresponderende ruimtetijd met elkaar te verbinden.

To start, suppose that a specific quantum system has a corresponding gravity theory such that each state of
the system corresponds to some spacetime. Now consider a second quantum system, which we obtain by
taking two copies of the first system (with no physical interactions between the two systems). For the larger
system, the simplest states are those with no entanglement between the two parts. That is, we can consider a
state A = (A1,A2) in which the first system is in state A1 and the second system is in state A2. Now A1 and
A2 each correspond to some particular spacetime according to the AdS/CFT correspondence. Thus, we can
interpret the state A of the larger system as corresponding to two completely disconnected spacetimes
(imagine our universe and some parallel universe with which there is no possible communication).
More generally, we can consider states which are quantum superpositions such as (A1,A2) + (B1,B2) . For
such states, there is entanglement between the two parts. In [1], based on various earlier works, I pointed out
that for states with enough entanglement (certain states which are quantum superpositions (A1,A2) +
(B1,B2) + (C1,C2) + … with many states in the superposition) the resulting complicated state can be
interpreted as a single connected spacetime, in which two distinct parts are connected by something like a
wormhole (or a black hole/white hole). Since all the individual states in the superposition had interpretations
as disconnected spacetimes, we can say that a quantum superposition of disconnected spacetimes has
produced a connected spacetime. Alternately, we can say that by entangling the two parts of our original
quantum system, we have managed to connect up two parts of the corresponding spacetime.
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Dit plaatje legt mooi uit dat bij een bepaalde snelheid een planeet in zijn baan blijft.
Maar het doet vermoeden dat als de aarde vanuit stilstand vertrekt, zij de zon sowieso ontwijkt.
De buiging is echter zodanig dat zowat alle mogelijke trajecten eindigen in een botsing met de zon – dus
een groot aantal gekromde lijnen lopen regelrecht naar de zon. Het is enkel als het object – in dit geval de
aarde – voldoende snelheid heeft dat het er in kan slagen om de zon te ontwijken. Wat gelukkig in deze tijd
waarin wij leven – het geval is. De kromming van de ruimtetijd is in 4 dimensies en niet eenvoudig voor te
stellen op een twee dimensionale tekening. Je moet hiermee dus voorzichtig omgaan.
John Wheeler: “Space-time tells matter how to move. Matter tells space-time how to curve.”
Ruimtetijd vertelt materie hoe het moet bewegen. Materie vertelt ruimtetijd hoe het zich moet krommen.
In de gekromde ruimte volgt iedere planeet het kortste pad en dat is niet de rechte lijn.
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Zwaartekracht is dus het gevolg van de kromming van de ruimtetijd en deze kromming ontstaat als gevolg
van verstrengeling.
Hoe meer verstrengeling, hoe meer kromming en hoe sterker de zwaartekracht.
De oppervlaktewet is het gevolg van de lokale verstrengeling. De verschillende atomen en moleculen van
een ster, planeet of ander hemellichaam zijn in hun onmiddellijke omgeving met elkaar verstrengeld. Dit
maakt de ruimte omheen het object stijf en doet de ruimte krommen. Dit resulteert in zwaartekracht die
conform is met de AR van Einstein. (zonder donkere materie en energie)
De volumewet daarentegen is het gevolg van de verstrengeling op grote afstand. Verduidelijking is nodig
en komt eraan maar laat ons eerst verder gaan met de eerste (de eenvoudigste) hoeksteen.
Hoe de kosmische horizon gekoppeld kan zijn via de oppervlaktewet is niet onmiddellijk voor de hand
liggend, Om dat duidelijk te maken, doen we beroep op enkele recente theorieën. En we beginnen bij het
begrip informatie omdat zal blijken dat informatie een fundamentele rol speelt aan de kosmische horizon.
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Niet alleen aan de kosmische horizon, maar ook aan die van een zwart gat vormen 4 Planckeenheden
samen de kleinst mogelijk entropie. Dit is altijd en overal het geval maar daar kom ik verder op terug.
Dezelfde opmerking geldt ook voor informatie.
We spreken dan van Qubits maar dan houden we rekening met de foutcorrectie en hebben we k qubits voor
N bits.
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De verklaring voor Hawkings interessante verband was de volgende: de informatie wordt niet opgeslagen
binnenin het zwarte gat, maar op de buitenkant. De buitenkant van een zwart gat is dus eigenlijk een grote
ronde foto van alles wat er ooit in terechtgekomen is: elke deeltje verandert in een klein hologram.

Informatieparadox
Wat je misschien niet weet is dat wetenschappers al 40 jaar aan het discussiëren zijn wat er met de
informatie over de fysieke toestand van de objecten gebeurt als ze erin gevallen zijn. De
kwantummechanica stelt dat de informatie niet vernietigd kan worden, maar de algemene
relativiteitstheorie zegt dat de informatie juist vernietigd móet worden. Daarom wordt deze discussie ook
wel de informatieparadox genoemd. (Het aantal informatie bits is een getal tussen 10^122 en 10^124 bits
voor het hele universum.
Nu zegt Hawking dat de informatie überhaupt nooit in de zwarte gaten terechtkomt. ‘Ik denk dat deze
informatie nooit in het binnenste deel van het zwarte gat terechtkomt, maar altijd in de buitenste schil, de
waarnemingshorizon,’ zei Hawking.
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We stellen ons twee waarnemers voor, een waarnemer in rust en een versnelde waarnemer. De waarnemer
in rust kijkt naar een vacuümgebied en stelt een temperatuur vast van 0 Kelvin. Als de waarnemer in
versnelling naar het zelfde gebied kijkt, zal hij/zij deeltjes in beweging vaststellen en dus een temperatuur
meten, die groter dan 0 is.
Een tweede probleem voor een kwantumveldentheorie met gravitatie is dat er volgens de klassieke theorie
van Einstein objecten bestaan met een horizon: zwarte gaten. Wanneer iemand in een zwart gat valt, is de
horizon de laatste plaats van waaruit hij een noodkreet kan slaken die ons kan bereiken. Voorbij de horizon
is geen terugkeer mogelijk. Dit althans volgens Einstein, want in 1974 ontdekte Stephen Hawking dat
kwantummechanische effecten er voor zorgen dat ieder zwart gat een zeer lage frequentie uitstraalt. Deze
straling dankt zijn bestaan aan de horizon, die de ter plaatse zijnde deeltjes en anti-deeltjes - die in paren uit
het vacuüm ontstaan - van elkaar scheidt; de anti-deeltjes vallen in het gat, terwijl de vrijgekomen deeltjes
de Hawkingstraling vormen.
Hawkingstraling is dus een kwantumeffect waarbij de zwaartekracht direct betrokken is.
In kwantumveldentheorie beschrijven we elk punt in een veld, zoals bijvoorbeeld het elektromagnetisch
veld, als een oneindige verzameling van gekwantiseerde harmonische oscillatoren. Aangeslagen toestanden
van de oscillatoren die dit veld beschrijven stellen deeltjes voor. Wanneer we kijken naar het vacuüm,
ofwel de grondtoestand van de ruimte, beschrijven we deze als een niet-aangeslagen veld.
Door het veld te beschrijven met behulp van kwantummechanische ladderoperatoren kunnen we kijken hoe
het veld zich gedraagt en hoeveel deeltjes zich in een bepaalde toestand bevinden.
Het Unruheffect
Voor twee verschillende waarnemers zijn de ladderoperatoren verschillend, hieruit volgt dat het veld dat de
één waarneemt anders wordt waargenomen door de ander. Om te kijken hoeveel deeltjes zich in een
bepaalde toestand bevinden, gebruiken we de uit de kwantummechanica bekende nummeroperator, deze is
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gedefinieerd als de creatie en de annihilatie operator achter elkaar.
We stellen ons nu twee waarnemers voor, een waarnemer in rust en een versnelde waarnemer. Beide
waarnemers kunnen in hun eigen stelsel een vacuüm, ofwel een stukje lege ruimte, creëren. Als we de
nummeroperator van de stilstaande waarnemer laten werken op de vacuümtoestand van de stilstaande
waarnemer dan vinden we het antwoord 0, aangezien er nul deeltjes in de grondtoestand zitten. Het blijkt dat
als we de nummeroperator van een versnelde waarnemer laten werken op de vacuümtoestand van de
stilstaande waarnemer, dat er een positief antwoord uit komt en er dus wel deeltjes worden waargenomen.
Aan de deeltjes die worden waargenomen door de versnelde waarnemer (of de stilstaande waarnemer) kan
ook nog een temperatuur worden toegeschreven, dit is de Unruh temperatuur. De Unruh temperatuur kan
worden geschreven als T = aħ/2πkc, waarbij ħ de gereduceerde planckconstante is, k de boltzmanfactor en c
is de snelheid van het licht. In deze vergelijking voor de temperatuur zit een variabele en dat is de
versnelling. Dus, de temperatuur die een versnelde waarnemer ziet in het vacuüm zoals gecreëerd door een
stilstaande waarnemer is afhankelijk van de snelheid.
Merkwaardig is dat het spectrum van deze straling (T) thermisch is en de Hawkingtemperatuur genoemd
wordt die gegeven wordt door de gelijkheid:
ℏ𝑎
𝑇=
2𝜋𝑐𝑘
Hierin staat 𝜅 voor de oppervlakteversnelling, zijnde de snelheid waarmee de horizonoppervlakte van het
zwarte gat uitbreidt. In de versie van Unruh staat a voor die versnelling, die voor een massa m zou worden
toegeschreven aan een kracht F volgens de tweede bewegingswet van Newton, en waarin kB de
Boltzmannconstante is.
Er is geen eenduidige golffunctie te bedenken die de toestand van de straling beschrijft, aldus Hawking.
Wanneer een zuivere golffunctie implodeert tot een zwart gat, dat daarna thermisch gaat stralen, zal dat
systeem alleen te beschrijven zijn met een dichtheidsmatrix. Deze situatie handhaaft zich als het zwarte gat
volledig verdampt is, dan blijft immers enkel de thermische straling over.
Dit lijkt een voorbeeld van een niet-unitaire evolutie, een meer algemene evolutie dan dewelke we kennen
uit de Schrödingervergelijking, want blijkbaar maakt het zwarte gat het mogelijk dat een zuivere
kwantumtoestand overgaat in een andere toestand. Om het anders te zeggen: het zwarte gat vernietigt
informatie betreffende de aanwezige kwantumtoestanden.
Bijkomend aan de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg kan hierdoor niet meer voorspeld worden wat de
toekomst van een zuivere toestand is (in geval van een botsing met een zwart gat).
Dit bracht Hawking tot de conclusie dat alleen al de aanwezigheid van een horizon de wetten van de
kwantummechanica schendt: een beschrijving van een wereld met zwaartekracht (en dus met de
mogelijkheid om horizons te hebben) is alleen mogelijk met dichtheidsmatrices.
William George Unruh
Vancouver, BC
Physicist; Cosmologist; Professor, University of British Columbia; Director, Cosmology, Canadian Institute
for Advanced Research
Birthdate August 28, 1945
Birthplace Winnipeg, Manitoba
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De temperatuur van de kosmische horizon is vrij constant maar er zijn kleine temperatuurfluctuaties, die na
de oerknal uiteindelijk geleid hebben tot de structuren die we vandaag in het universum waarnemen.
Maar door de versnelde uitdijing van het heelal (H0) is het niet dit patroon dat we observeren.
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.15.2738
Door G.W. Gibbons en S.W. Hawking werd aangetoond dat er in het geval van zwarte gaten een sterke
koppeling bestaat tussen de horizon en de thermodynamica. Deze bevinding is ook geldig voor
kosmologische modellen met een afstotende kosmologische constante. Een waarnemer in zulk universum
zal een gebeurtenis aan de horizon kunnen interpreteren als de entropie of het gebrek aan informatie over
de gebieden voorbij de horizon en die hij dus niet kan zien. Geassocieerd met de horizon is een
oppervlakteversnelling κ die in een "eerste wet van de Event Horizonnen" die zich analoog gedraagt als de
temperatuur in de eerste wet van de thermodynamica. Er werd aangetoond dat deze gelijkenis meer is dan
een analogie: een waarnemer met een deeltjesdetector zal inderdaad een achtergrond van thermische
straling waarnemen, die schijnbaar afkomstig is van de kosmologische horizon. Als de waarnemer een deel
van deze straling absorbeert, zal hij energie en entropie opnemen ten koste van de regio buiten zijn
gezichtsveld en de horizon zal krimpen.
Deze resultaten impliceren dat de deeltjes en hun reactiekracht afhankelijk zijn van de waarnemer. Zij
suggereren ook dat metriek van de ruimtetijd zelf waarnemer-afhankelijk is, als men veronderstelt dat de
detectie van een deeltje gepaard gaat met een verandering in het gravitatieveld.
De kosmologische horizon. bevat een eindige entropie en een specifieke temperatuur gegeven door de
getoonde gelijkheden. De oppervlakteversnelling noteert Verlinde in termen van de Hubble-parameter H0
en Hubble-schaal L. H0 heeft als eenheid ”per seconde” maar wordt meestal uitgedrukt in
”km/seconde/Megaparsec”.
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𝜅 = 𝑐𝐻 =

𝑐
=𝑎
𝐿
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De achtergrondstraling, die echt wordt waargenomen is hier ingekleurd van blauw (koud) naar rood
(warm). Het gaat om kleine verschillen van 0,07 kelvin, maar veel groter dan de temperatuurverschillen
van de initiële fluctuaties.
Dit geregistreerde patroon is het gevolg van de gewijzigde Unruhtemperatuur.
Door de beweging van de aarde rond de zon en die van de zon in onze Melkweg is de gemeten temperatuur
verschillend in alle richtingen. Dit patroon kan in ieder punt wiskundig berekend worden en dan kan de
Unruhtemperatuur in dat punt afgetrokken worden. Een gelijkaardig proces moet dan gebruikt worden om
de Unruhtemperatuur ten gevolge van de uitdijing (H0) te bepalen en ook de werkelijke
achtergrondtemperatuur (2,725 ±0,001 K). Daarna worden pas de initiële temperatuurfluctuaties
zichtbaar.
Dit verklaart hoe Verlinde donkere energie kan berekenen. H0 is immers een versnelling en die zorgt voor
de geconstateerde temperatuurverschillen.
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Het begrip oppervlaktemassa wordt veelal gebruikt voor vlakke oppervlakken zoals bij voorbeeld papier
waar men spreekt van 80 gram/m².
Oppervlaktemassa en oppervlaktedichtheid zijn synoniemen in het geval van een 2-dimentionaal voorwerp
als een stalen plaat.
Hier spreken we over de verhouding tussen een massa en de omhullende oppervlakte, die veelal (en voor
de wiskundige eenvoud) bolvormig beschouwd wordt.
Om dit concreet te maken, beschouwt Verlinde een bolvormig gebied begrensd via een oppervlak 𝐴 𝑟 =
4𝜋𝑟 dat materie bevat met een totale massa M in zijn centrum.
Verlinde gebruikt deze bol als model voor een sterrenstelsel, wat dus verschilt van het spiraalvormig stelsel
van onze Melkweg. Dit beperkt zeer sterk de bruikbaarheid van zijn formules. Bovendien geldt het enkel
voor een statisch stelsel dat geïsoleerd van andere massa’s in de onmiddellijke buurt.
We definiëren de oppervlaktemassa hier op een alternatieve wijze. (Astronomen gebruiken de
''geprojecteerde'' oppervlaktemassa die wordt verkregen door de massadichtheid te integreren langs de
gezichtslijn. De in deze tekst opgenomen en enigszins onconventionele definitie is handiger voor de
emergentietheorie.) Sigma(r) als de verhouding van de massa M en het omhullende gebied A(r).
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Vanuit de rechtstreeks waargenomen zwaartekrachtverschijnselen, die worden toegeschreven aan donkere
materie, zoals de grote draaisnelheden in spiraalvormige sterrenstelsels en zwakke zwaartekrachtlenzen
komen voor wanneer de oppervlaktemassa kleiner wordt dan een waarde bepaald door de versnelling a0
M
a
<
A r
8πG
Het verschijnen van de kosmologische versnelling a0 in de galactische dynamica is verbazingwekkend en
geeft een sterke aanwijzing voor een verklaring van de emergente zwaartekracht, zoals geopperd wordt
door Mordehai Milgrom. Om deze veronderstelling te verduidelijken, herschrijven we de bovenstaande
ongelijkheid als:
2πM
A r
<
𝑎
4Gℏ
Dit is de oplossing volgens Verlinde en hij stelt dat het linker lid de wijziging in entropie is door het
toevoegen van de massa M. Maar door het wegwerken van a = wordt r vervangen door L wat de straal
van het universum is, terwijl Verlinde uit laat schijnen dat om r gaat in plaats van L.
2πML𝑐
A r 𝑐
<
ℏ
4Gℏ
Uit de resulteerde vergelijking kunnen we enkel conclusies trekken indien we voor M de massa kiezen van
het volledige universum.
In dat geval bevat het linker lid –volgens de theorie van Erik Verlinde - de totale entropie van het
universum.
Het rechter lid is sowieso de entropie van een zwart gat met straal r. Voor A(r) zou het dan logisch zijn om
de oppervlakte van de omhullende horizon te beschouwen en dan wordt duidelijk dat er altijd meer entropie
moet aanwezig zijn in een zwart gat met de straal van het universum dan in onze eigen heelal.
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https://www.quantumuniverse.nl/entropische-zwaartekracht-en-donkere-materie
Uit waarnemingen komt echter een opvallend verband naar voren tussen de donkere materie en de
zichtbare materie. Bovendien blijkt de kritische waarde van de oppervlakteversnelling a0, op de plaats waar
zonder donkere materie de rotatiesnelheden beginnen af te wijken van de wet van Newton, telkens dezelfde
waarde heeft. Deze kritische versnelling a0 blijkt gelijk te zijn aan de versnelling bij de kosmologische
horizon:
a0 = cH0.
De metingen van de WMAP gaven een waarde van 71,38 km/(s·Mpc), de Planckmissie geeft
67,15 ± 1,2 km/(s·Mpc)
De hubbleconstante kan worden afgeleid door de lichtsnelheid te delen door de straal van het
waarneembare heelal, namelijk 299 792 km/s : 4200 Mpc = 71,38 km/(s·Mpc).
De massa van de zon is ongeveer 1,989.1030 kg.
Vertrekkende van al deze gekende waarden en de formules 𝑎 = 𝑐𝐻 en 𝐹 = 𝑚
worden of deze uiterst zwakke versnelling voorkomt in ons zonnestelsel.

=

⨀

kan bepaald

Een lichtjaar is exact gelijk aan 9 460 730 472 580 800 meter of 9,46 1015 meter, waardoor we nog meer
dan een factor 10 verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde ster.
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Presentatie van Stacy McGaugh University of Maryland http://astroweb.case.edu/ssm/DDA2012.pdf
Vanaf een uiterst kleine aantrekkingskracht am neemt de zwaartekracht veel minder snel af dan
aangegeven door de wet van Newton.
Ze blijft verkleinen als de afstand toeneemt, maar veel minder snel dan wat de klassieke
zwaartekrachtwetten voorspellen. De grijze puntlijn geeft aan hoe de zwaartekracht zou moeten
verminderen volgens de gangbare theorie.
https://www.quantumuniverse.nl/entropische-zwaartekracht-en-donkere-materie
We vertrekken vanaf de vergelijking:
a0 = cH0.
Dit opzienbarende feit werd voor het eerst opgemerkt door Mordehai Milgrom. In 1983 vond hij dat de
rotatiesnelheden van melkwegstelsels konden worden beschreven via een empirische wet waarin deze
versnelling een centrale rol speelt.
Extra vertraging van Pioneer 10 werd ooit ten onrechte verklaard door MOND maar in 2003 konden
Turyshev en zijn collega's de warmte berekenen die wordt uitgestoten door de elektrische subsystemen en
het verval van plutonium in de Pioneer stroombronnen, wat overeenkwam met de abnormale versnelling
die te zien was op beide Pioneers.
Mordehai Milgrom, A modification of the Newtonian dynamics - Implications for galaxies, Astrophysical
Journal 270 (1983) 371-389
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De stijging zichtbaar op de grafiek vanaf een versnelling van 0,35. 10
⁄ houdt niet in dat een object
versnelt zodra het voorbij dit a0-punt ( ) gekomen is. Het zegt enkel dat objecten met grote snelheden
zullen post vatten op een baan veel verder van de zon of ster dan de wetten van Newton en Einstein
aangeven.
http://astroweb.case.edu/ssm/DDA2012.pdf
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Verlinde heeft het uitsluitend over sterrenstelsels en nooit over ons zonnestelsel.
Daarom voeren we nu een gelijkaardige berekening uit voor ons Melkwegstelsel.
We kunnen een aantal gekende grootheden terug gebruiken voor deze berekening. Bijkomend moeten de
afstand van onze aarde kennen tot het centrum van onze Melkweg (24,7 . 10 km) en de totale massa die
aanwezig is in deze sterrengordel. Deze waarde is maar bij benadering gekend (tussen 0,8 ⋯ 1,5 .10 𝑀⨀ )
en dus nemen we voor de eenvoud 10 𝑀⨀
Via een gelijkaardige berekening als zonet verkrijgen we de afstand van het centrum tot het punt waar de
versnelling kleiner wordt dan a0/2. En wat blijkt: onze thuisbasis ligt voorbij dat punt, maar de invloed is te
klein om meet- of merkbaar te zijn.
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Publicatie van 22 juni 2021 door Margot Brouwer e.a. over De radiale versnellingsrelatie met zwakke
lensing. Beperking van de gemodificeerde zwaartekracht en koude donkere materie theorieën met KiDS1000.
Vergelijking van de zwaartekrachtversnelling die we (wiskundig) verwachten op basis van de
zwaartekrachtwet (Oppervlakte wet/ Algemene relativiteit) tegenover de waargenomen versnelling op basis
van de rotatiesnelheid.
De theorie van Verlinde en MOND verschillen enkel in het overgangsgebied (bovenaan rechts). MOND
hanteert daar 2 verschillende mogelijkheden (interpolatiefuncties). Stacy McGaugh een derde en Verlinde
een vierde. De verschillen zijn echter erg beperkt.
Verlinde heeft het altijd over geïsoleerde systemen en doet dus geen uitspraken over invloeden van externe
sterrenstelsels. De MOND-theorie heeft die invloed exact gekwantificeerd en Margot Brouwer bevestigt de
MOND-invloed van het externe zwaartekrachtveld. (Links onderaan). MOND geeft dus een betere
verklaring voor de realiteit. Verlinde weet dat zijn theorie onvolledig is, omdat Verlinde voorlopig dat
extern veldeffect niet wiskundige kan kwantificeren.
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Zwaartekracht wijzigt bij lage dichtheden
Het is een bekend verschijnsel in systemen met veel vrijheidsgraden, zoals polymeren of colloïden, dat
veranderingen van entropie leiden tot een kracht. Een dergelijke emergente kracht wordt een “entropische
kracht” genoemd. Het nieuwe inzicht van Erik was dat zwaartekracht net zoals een entropische kracht
wordt veroorzaakt door veranderingen in entropie. De verandering in entropie die aanleiding geeft tot de
gravitatie heeft echter niets te maken met de aanwezigheid van deeltjes met een eindige temperatuur (zoals
bij gassen of colloïdale vloeistoffen het geval is). De entropie die verantwoordelijk is voor gravitatie moet
worden opgevat als een maat voor de hoeveelheid kwantuminformatie; dit is informatie die nodig is om de
precieze microscopische kwantumtoestand van de lege ruimte, dus zonder deeltjes, te beschrijven. Het feit
dat informatie kan worden gemeten door een entropie is bekend uit de informatietheorie en wordt de
Shannon-entropie genoemd.
Hoe de kosmische horizon gekoppeld kan zijn via de oppervlaktewet is het gevolg van het holografisch
principe: informatie wordt in de natuur opgeslagen aan een oppervlak; voor de zwaartekracht is dat
oppervlak de kosmische horizon.
Zwaartekracht ondervindt een verschillend gedrag in gebieden met veel (verschillende) massieve objecten.
De invloed van de ongelijkheid van de oppervlaktemassa of oppervlaktedichtheid geeft aanleiding tot dit
onderscheiden gedrag.
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Op grote schaal moet hier niet geïnterpreteerd worden als op een grote afstand.
Want het gaat natuurlijk om de versnelling veroorzaakt door de zwaartekracht.
Stacy McGaugh heeft zijn buik vol van zulke uitspraken. Er zijn vele theorieën en de enige juiste vinden, is
niet evident.
Het is mogelijk dat wat we donkere materie noemen eigenlijk een andere aanpak is voor een verandering in
de wet van de zwaartekracht op galactische schalen. Het is ook waar dat pogingen om de wet van de
zwaartekracht op grote schaal te veranderen enkele jaren geleden niet werkten om het probleem van
donkere materie te verklaren.
Hij stelt dan ook dat je de bewering perfect kan omdraaien.
Binnen veertien dagen wordt de theorie van Erik Verlinde verder vergeleken met recente waarnemingen.

Versie van de aanhangers van koude donkere materie
Ja, iedereen heeft het idee al gehad:
"Misschien is er geen donkere materie.
Zwaartekracht werkt gewoon anders op
grote schaal!" Het klinkt goed, maar
past niet echt bij de waarnemingen.
Versie van Stacy McGaugh
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Ja, iedereen heeft het idee al gehad:
"Misschien is er geen emergente zwaartekracht. Er is op grote schaal gewoon
veel onzichtbare massa! Het klinkt goed,
maar past niet echt bij de waarnemingen
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Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Bij vrouwen en ouderen is dit zo’n 60% en mannen zo’n
65%. We nemen dagelijks vocht tot ons, maar we verliezen ook een hoop aan vocht. Elke dag verlaat een
grote hoeveelheid vocht het lichaam via de huid (als je zweet), als je naar het toilet gaat maar ook via de
ademhaling. Hoeveel vocht je verliest, verschilt per persoon. Dit is namelijk afhankelijk van een aantal
factoren zoals leeftijd, geslacht en gewicht maar ook de fysieke inspanning speelt een rol. Om het vocht
wat je per dag verliest te compenseren, moet je dus voldoende drinken.
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Recent is gebleken dat er een relatie bestaat tussen gravitatie en de kwantumtheorie. Vanuit de
microscopische beschrijving van onze wereld leiden Van Raamsdonk en Verlinde een aantal
eigenschappen van de ruimtetijd af om uiteindelijk te komen tot een vrij algemene beschrijving van de
zwaartekracht.
Omdat de algemene relativiteitstheorie van Einstein al zowat 100 jaar lang zijn betrouwbaarheid bewezen
heeft, wil Erik niet starten vanuit de Einsteinvergelijkingen, maar deze reproduceren vanuit zijn
microscopische beschrijving. Anderzijds is hij overtuigd dat AR zijn degelijkheid via pulsars en
zwaartekrachtgolven bewezen heeft, zodat zijn theorie minstens de conclusies van Einstein moet
bevestigen.
De theorie van Erik Verlinde is opgebouwd vertrekkende van 3 totaal verschillende begrippen, die elk nog
afkomstig zijn uit een verschillend domein van de wetenschap.
Entropie is afkomstig uit de thermodynamica en is energie die geen arbeid meer kan verrichten of het
resultaat van het tellen van toestanden met bepaalde eigenschappen.
Informatie is een begrip uit de informatica en moet bekeken worden vanuit het standpunt van Moeder
Natuur. Zij moet in een chaotische wereld bijhouden waar iedere molecule zich bevindt.
En verstrengeling is een begrip uit de kwantummechanica.
Wanneer we naar de wiskundige formules kijken achter deze 3 begrippen dan stellen we vast dat de
formules gedomineerd worden door logaritmes. In de kwantummechanica moeten we het spoor nemen van
het product van een dichtheidsmatrix rho (ρ) met het natuurlijk logaritme van diezelfde matrix. Met andere
woorden het product van 2 matrices levert een nieuwe matrix waarvan we dan het spoor nemen. Het
resultaat is dus een getal.
Elk logaritme is eenvoudig te converteren naar een andere basis volgens de omzettingsvergelijking:
𝑙𝑜𝑔 𝑥 =
Het natuurlijk logarithme ln heeft e = 2.71828182845905 als grondtal.
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Al deze formules hebben nog een gemeenschappelijke eigenschap nl ze resulteren alle drie in een
dimensieloos getal. Voor de formule uit de thermodynamica is dat niet het geval want de constante van
Bollzmann wordt uitgedrukt in Joule per Kelvin. Men kan hier spreken van een historisch ongeval dat
veroorzaakt werd door het gebruik van een verschillende eenheid voor temperatuur en energie.
1 joule [J] ≃ 7,24297166666667.10+22 kelvin [K]
Er blijkt dus een triade aan het werk te zijn om samen te komen tot het concept van de zwaartekracht. Je kan
dit vergelijken met het triumviraat dat Julius Ceasar oprichtte om over Rome te regeren. Wat alleen niet lukt,
lukt misschien wel met drie.
In ons detectieve verhaal zouden we kunnen stellen dat deze 3 een samenzwering op touw gezet hebben.
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Zwaartekracht is dus het gevolg van de kromming van de ruimtetijd en deze kromming ontstaat als gevolg
van verstrengeling.
Hoe meer verstrengeling, hoe meer kromming en hoe sterker de zwaartekracht.
De oppervlaktewet is het gevolg van de lokale verstrengeling. De verschillende atomen en moleculen van
een ster, planeet of ander hemellichaam zijn in hun onmiddellijke omgeving met elkaar verstrengeld. Dit
maakt de ruimte omheen het object stijf en doet de ruimte krommen. Dit resulteert in zwaartekracht die
conform is met de AR van Einstein. (zonder donkere materie en energie)
De volumewet daarentegen is het gevolg van de verstrengeling op grote afstand. Verduidelijking is nodig
en komt eraan maar laat ons eerst verder gaan met de eerste (de eenvoudigste) hoeksteen.
Hoe de kosmische horizon gekoppeld kan zijn via de oppervlaktewet is niet onmiddellijk voor de hand
liggend, Om dat duidelijk te maken, doen we beroep op enkele recente theorieën. En we beginnen bij het
begrip informatie omdat zal blijken dat informatie een fundamentele rol speelt aan de kosmische horizon.
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Recentelijk zijn er in de natuurkunde aanwijzingen gevonden dat de
verbondenheid van de ruimte, net als de verbondenheid van water, emergent is.
Dat wil zeggen dat op een fundamenteel niveau ruimte niet verbonden is. En een
ruimte die niet verbonden is, kun je haast geen ruimte noemen.
Maar als er op kleine schaal geen ruimte is, wat is dan de oorsprong van ruimte?
Net zoals water uit H2O-moleculen bestaat, verwachten we dat ruimte ook uit
kleinere bouwstenen is opgebouwd.
Om deze opbouw verder toe te lichten, moet eerst een ander begrip
geïntroduceerd worden: verstrengeling. Verstrengeling is een belangrijk
fenomeen uit de kwantummechanica - de theorie van de fundamentele deeltjes waarbij twee of meer deeltjes zodanig zijn verbonden, dat het ene deeltje niet
meer volledig beschreven kan worden zonder het andere deeltje te noemen.
Twee deeltjes kunnen in de kwantumwereld (d.w.z. op een schaal van ongeveer
10-10 m of kleiner) zo sterk met elkaar verstrengeld zijn dat een meting aan het
ene deeltje invloed heeft op de toestand van het andere deeltje. Daarbij hoeven
zich deeltjes niet per se naast elkaar te bevinden;
ze kunnen ook ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn. Verstrengeling wordt daarom
ook wel een niet-lokale kwantumcorrelatie genoemd.
De Canadees Mark van Raamsdonk was de eerste natuurkundige die de
verbondenheid van ruimte aan het begrip verstrengeling koppelde. Zijn
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hypothese is dat de verbondenheid van ruimte ontstaat uit de verstrengeling van
microscopische toestanden. De ruimtetijd - en dus de kromming ervan, en
daarmee ook de zwaartekracht - ontstaat als een netwerk van verstrengeling
tussen de microscopische bouwstenen. Je kunt je de verstrengeling als een soort
lijm voorstellen die alle microtoestanden bij elkaar houdt. De lijm (vergelijkbaar
met de waterstofbruggen tussen H2O-moleculen) zorgt er uiteindelijk voor dat
ruimte op macroniveau verbonden is.
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Het holografische principe zegt enkel dat alle informatie betreffende een drie (of n-dimensionaal object)
kan opgeslagen worden op een twee ((of (n-1)-dimensionaal object).
Een tweede analogie met een holografische plaat is de informatie op de plaat erg verstrooid is.
Door naar dat oppervlak te kijken, zie je niets dat duidt op hoe in dit geval de werkelijkheid eruit ziet.
Verlinde stelt dat alle informatie met betrekking tot het ganse heelal is opgeslagen aan de kosmische
horizon. Zo levert informatie via het holografische principe zijn bijdrage aan de zwaartekracht zoals die
beschreven wordt volgens de oppervlaktewet.
Niet alleen aan de kosmische horizon, maar ook aan die van een zwart gat vormen 4 Planckeenheden
samen de kleinst mogelijk entropie. Dit is altijd en overal het geval maar daar kom ik verder op terug.
Dezelfde opmerking geldt ook voor informatie.
We spreken dan van Qubits maar dan houden we rekening met de foutcorrectie en hebben we k qubits voor
N bits.
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Wanneer Erik Verlinden spreekt over de kosmische horizon dan heeft die de Hubble-straal R=c/H0.
De Hubble-straal, Hubble-bol, Hubble-volume of Hubble-horizon is een conceptuele horizon die de grens
definieert tussen deeltjes, die ten opzichte van een waarnemer op een bepaald moment langzamer of even
snel als de lichtsnelheid bewegen. Merk op dat dit niet betekent dat het deeltje niet waarneembaar is; het
licht uit het verleden zal de waarnemer na enige tijd bereiken. Wat nog belangrijker is, is dat in een de
Sitterruimte het licht dat wordt uitgezonden vanuit de Hubble-straal ons in een eindige tijd zal bereiken.
De Hubble-snelheid van een object wordt gegeven door de wet van Hubble: 𝑣 = 𝐻 𝑑

De deeltjeshorizon (ook wel de kosmologische horizon of de kosmische lichthorizon genoemd) is de
maximale afstand waarover licht (deeltjes) had kunnen reizen naar de waarnemer gedurende de leeftijd van
het heelal. Het vertegenwoordigt de grens tussen de waarneembare en de niet-waarneembare gebieden van
het heelal, dus de afstand in het huidige tijdperk bepaalt de grootte van het waarneembare heelal. Door de
uitdijing van het heelal is het niet alleen de leeftijd van het heelal maal de lichtsnelheid, zoals dat het geval
is voor de Hubble-horizon, maar eerder de lichtsnelheid vermenigvuldigd met de conforme tijd. Het
bestaan, de eigenschappen en de betekenis van een kosmologische horizon hangen af van het specifieke
kosmologische model.
In termen van reisafstand is de deeltjeshorizon gelijk aan de conforme tijd die is verstreken sinds de
oerknal, maal de lichtsnelheid. In het algemeen wordt de conforme tijd op een bepaald tijdstip gegeven in
termen van de schaalfactor a.
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Net als lokale verstrengeling gekoppeld is met entropie is ook verstrengeling op lange afstand gekoppeld
met een ander type entropie, dat volgens Verlinde aanleiding geeft tot het fenomeen dat we “donkere
energie” noemen. Die entropie bestaat uit twee delen nl het aantal vrijheidsgraden en het aantal excitaties.
(aangeslagen toestanden: een toestand met een hogere energie dan de grondtoestand.) De som van deze
twee delen blijft constant. Deze entropie wordt geïnterpreteerd als de positieve donkere energie in de Sitterruimte en is de excitatie-energie die de vacuümenergie optilt boven de grondtoestandswaarde.

We hebben met al deze formules al eerder kennisgemaakt.
De Unruhtemperatuur van de horizon;
Verstrengelingsentropie: A staat hier voor de totale oppervlakte van de horizon;
De oppervlakteversnelling aan de horizon.
Een heelal met enkel donkere energie komt overeen met een de Sitter-ruimte met een Hubble
constante H0 die wordt bepaald door de donkere energiedichtheid ρΛ via de Friedmann-vergelijking:
8𝜋𝐺𝜌
𝐻 =
3
Als we de huidige waarde H0 van de Hubble constante gebruiken, dan vinden we een entropie van 10120.
Dit is onvoorstelbaar groot. De Sitter-ruimte moet dus worden opgevat als een ruimte met een enorme
entropie.
Als het aantal vrijheidsgraden toeneemt met een factor ⁄ dan verhoogt de energiekloof die moet
overbrugd worden door een vrijheidsgraad met dezelfde factor. Dit betekent dus dat het aantal excitaties
verminderd met een factor ⁄ .
Dit heeft tot gevolg dat de totale donkere energie van het universum constant blijft.
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Publicatie van 22 juni 2021 door Margot Brouwer e.a. over De radiale versnellingsrelatie met zwakke
lensing. Beperking van de gemodificeerde zwaartekracht en koude donkere materie theorieën met KiDS1000.
Vergelijking van de zwaartekrachtversnelling die we (wiskundig) verwachten op basis van de
zwaartekrachtwet (Oppervlakte wet/ Algemene relativiteit) tegenover de waargenomen versnelling op basis
van de rotatiesnelheid.
De theorie van Verlinde en MOND verschillen enkel in het overgangsgebied (bovenaan rechts). MOND
hanteert daar 2 verschillende mogelijkheden (interpolatiefuncties). Stacy McGaugh een derde en Verlinde
een vierde. De verschillen zijn echter erg beperkt.
Verlinde heeft het altijd over geïsoleerde systemen en doet dus geen uitspraken over invloeden van externe
sterrenstelsels. De MOND-theorie heeft die invloed exact gekwantificeerd en Margot Brouwer bevestigt de
MOND-invloed van het externe zwaartekrachtveld. (Links onderaan). MOND geeft dus een betere
verklaring voor de realiteit. Verlinde weet dat zijn theorie onvolledig is, omdat Verlinde voorlopig dat
extern veldeffect niet wiskundige kan kwantificeren.
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Deze figuur komt uit de eerste publicatie van Erik Verlinde in 2010.
Hij tekent een bol met op de buitenste schil een verzameling bits, die de informatie aan de horizon
voorstellen.
Hij toont via deze figuur aan dat zwaartekracht een thermodynamisch of beter gezegd entropisch karakter
heeft.
Om dit aan te tonen gaat hij uit van een temperatuur T op die zelfde buitenste schil.
De eerste wet waarop hij beroep doet, is dan ook de eerste wet uit de thermodynamica.
Ludwig Bollzmann had thermodynamisch de equipartitiewet bewezen. Deze luidt: “voor iedere
vrijheidsgraad van een deeltje is 𝑘 𝑇 thermische energie beschikbaar”.

Erik vertrekt bij zijn betoog van de formule 𝑁 =

met het argument dat de informatie aan de oppervlakte

evenredig is met de oppervlakte uitgedrukt in Planckeenheden. We weten ondertussen dat niet juist is en
dat N 4 maal kleiner dient te zijn. In zijn betoog begint hij met te zeggen dat enkel een evenredigheid nodig
is en hij vult G in als evenredigheidsfactor en later wordt dat stilzwijgend de gravitatieconstante van
Newton.
Naar analogie met de horizon van ons universum, hanteert hij een temperatuur T op de buitenste schil
gelijk aan de Unruhtemperatuur.
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Op basis van het holografische principe kan de klassieke wet van de zwaartekracht afgeleid worden. We
vertrekken van het uitgangspunt dat N bits informatie beschikbaar zijn op een bolvormige oppervlakte A
(een bol met straal r) en dat iedere bit een vierkante oppervlakte gebruikt van de Plancklengte 𝑁 =

De Plancklengte is gekend en wordt gegeven door:
𝐿 =

ℏ𝐺
𝑐

De oppervlakte ingenomen door 1 bit is op basis van de Plancklengte dus:
ℏ𝐺
𝐿 =
𝑐
Hierin is G de gravitatieconstante, c de lichtsnelheid en ℏ de aangepaste Planckconstante.
Door dit in te vullen in de eerste vergelijking wordt N:
𝐴𝑐
𝑁=
ℏ𝐺
Eigenlijk vertrekt Erik van deze vergelijking en stelt hier volgens het holografisch principe dat N het aantal
bits is dat overéénstemt met de oppervlakte A, en hij plaats een constant G in de noemer en hij zegt erbij
later zullen opmerking dat deze constante, de gravitatieconstant van Newton is. Door dit te stellen zwijgt
hij in alle talen over de 4 die in de noemer dient te staan!
Veronderstel nu dat E de totale energie in het systeem is en dat deze energie gelijk verdeeld is over de N
bits.
De statistische equipartitiestelling definieert de temperatuur T van een systeem met N vrijheidsgraden in
termen van zijn energie E , zodanig dat:
𝐸 = 𝑁𝑘 𝑇 of

= 𝑘 𝑇

57

waarin kB de Boltzmannconstante is. De equivalente energie voor een massa m is volgens Einstein:
E = mc²
waar a die versnelling is, die voor een massa m zou worden toegeschreven aan een kracht F volgens de
tweede bewegingswet van Newton: f= ma
2𝜋𝑐𝑘 𝑇
F=𝑚
ℏ
De effectieve temperatuur die wordt ervaren als gevolg van een uniforme versnelling in een vacuümveld is
volgens het Unruh-effect gelijk aan:
𝑇=

ℏ

of 𝑎 =

ℏ

waar a die versnelling is, die voor een massa m zou worden toegeschreven aan een kracht F volgens de
tweede bewegingswet van Newton:
𝐹 = 𝑚𝑎 ⇒

F=𝑚

ℏ

De kracht F wordt hier beschouwd als een entropische kracht door te stellen dat F𝑑x = T𝑑𝑆
Aangezien het holografische scherm een bol van straal r is, wordt het oppervlak gegeven door:
𝐴 = 4𝜋𝑟
Deze oppervlakte bestaat inderdaad maar het is niet duidelijk waarom deze oppervlakte optreedt als
holografisch scherm?
Via algebraïsche substitutie verkrijgt men Newton’s wet van de universele zwaartekracht:
Uit deze afleiding blijkt dat de zwaartekracht eigenlijk een entropische kracht is.
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𝑡 is de ouderdom van het heelal en is ongeveer gelijk aan

. In feite moet deze waarde vermenigvuldigd

worden een som van
Ω : densiteit van de donkere energie
Ω : densiteit van de donkere materie
Ω : densiteit van de baryonische massa.

Ω +Ω +Ω ≈1
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Afkorting voor “multi-scale entanglement renormalization ansatz”
Quantum circuit C transforms state |0>⊗ N into the N-site state |Ψ> of a 1D lattice L . C contains 2 N − 1
gates organized in O(log N) layers labeled by a discrete time θ .
Via het getoonde model kunnen toestanden – telkens aangeduid met |0> - omgezet worden in een één
dimensionaal raster met (2N-1) knooppunten en O(log N) lagen met een tijdsaanduiding θ.
Uitgaande van N toestanden (onderaan) wordt de toestand in het raster (telkens aangeduid met |0> )
ingevuld en gaat het algoritme steeds verder hoger op tot alle toestanden in gevuld zijn. Dit geeft een idee
van de verstrengeling op lange afstand of in de tijd.
Het feit dat de verstrengelingsentropie van het ruimtetijdvacuüm evenredig is met een oppervlakte, heeft
aangezet tot verschillende ideeën waarin die ruimtetijd gezien wordt als een netwerk van verstrengelde
kwantuminformaties. In de fysica-gemeenschap van de gecondenseerde materie leidde dit begrip van
kwantumverstrengeling tot een aanzienlijke vooruitgang in de numerieke simulatie van emergente
verschijnselen in sterk interagerende systemen. Een belangrijk ingrediënt van dergelijke algoritmen is het
gebruik van tensornetwerken om op efficiënte wijze een heleboel kwantumtoestanden wiskundig te
beschrijven. Het eerste voorstel in deze reeks is de MERA-benadering waarin een familie van
tensornetwerken golffuncties met verstrengeling op lange afstanden efficiënt benaderen. Deze
tensornetwerken bestaan uit dichtheidsmatrices waarmee een efficiënte renormalisatieprocedure werd
opgesteld. Via deze numerieke analyse wordt de verstrengeling van kwantumtoestanden van een veeldeeltjessysteem in een D-dimensionaal rooster met logaritmische diepte geplaatst. Dit rooster is gericht op
het behoud van verstrengeling.
Deze MERA-structuur maakt niet alleen een exacte evaluatie mogelijk van lokale verwachtingswaarden
maar laat ook toe om verstrengeling op verschillende lengte- en tijdschalen weer te geven met behulp van
tensoren binnen een hiërarchische structuur.
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Aan de hand van het aantal knooppunten op het laagste niveau en het aantal knooppunten op alle hogere
niveaus samen wordt gesuggereerd dat op grote schaal de lokale verstrengeling gelijk is aan verstrengeling
op grote afstand. Erik postuleert in zijn theorie dat het aantal vrijheidsgraden voor de lokale verstrengeling
en verstrengeling op grote afstand en tijd gelijk is.
Deze beschouwing toont aan dat dit postulaat aanvaardbaar is. Volgens Vidal kan de verstrengeling op lange
afstand en tijd gesimuleerd worden via deze renormalisatieprocedure, waaruit blijkt dat de lokale
verstrengeling quasi gelijk is aan de langeafstandsverstrengeling.
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Omdat een de Sitterruimte een horizon heeft, moet het zo zijn dat een toevoeging van entropie aan één
zijde van de horizon resulteert in een gelijke toename van entropie aan de andere zijde. Deze consequentie
heeft tot gevolg dat een toevoeging van massa in een de Sitterruimte een toename van massa impliceert
voorbij de horizon. Dit kan echter niet het geval zijn. Omdat elke massa met een straal r een minimum
entropiegrens heeft, moet er een andere uitleg zijn.
Verlinde interpreteert de positieve donkere energie in de Sitter-ruimte als de excitatie-energie die de
vacuümenergie optilt boven zijn grondtoestandswaarde.
Materie ontstaat normaal gesproken door excitaties aan de grondtoestand toe te voegen. In Verlindes
beschrijving van de Sitter-ruimte is er een alternatieve mogelijkheid, omdat deze al gedelokaliseerde
excitaties bevat die de donkere energie vormen. Materiedeeltjes komen overeen met gelokaliseerde
excitaties. Daarom is het normaal om aan te nemen dat op een bepaald moment in de kosmologische
evolutie deze gelokaliseerde excitaties opduiken via een overgang in de gedelokaliseerde donkere energieexcitaties.
(In het jargon van de snaartheorie ontsnappen vrijheidsgraden van de 'Higgs-tak' naar de 'Coulomb-tak'.)
De overgang waardoor materie tot stand komt, heeft een hoeveelheid energie en entropie van de
onderliggende microscopische toestand verwijderd. De resulterende herverdeling van de entropiedichtheid
ten opzichte van de evenwichtspositie wordt beschreven door de oude elasticiteitstheorie. Omdat we een
systeem hebben met een temperatuur die niet nul is, leidt de verplaatsing van entropie tot een verandering
in de vrije energiedichtheid.
Gezien over de omringende ruimte blijft het totale entropieniveau gelijk.
Door de langzame ontspanning blijft er na massacreatie een elastische stress achter, die zorgt voor een
reactiekracht die we kennen als de “donkere materie”.
Hoe massacreatie verloopt op het vlak van de fysica, kan Verlinde niet toelichten. Het is de wiskunde die
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aangeeft dat dit zo moet zijn.
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De lokale verstrengeling geeft aanleiding tot een oppervlaktewet.
Volgens Ted Jacobson ontstaat de Einsteinvergelijking vanuit de grondtoestand van een
veeldeeltjessysteem.
Die grondtoestand is aanwezig aan de horizon.
Informatie = verstrengeling zonder redundantie N>k waarin N aantal verstrengelingen en k het aantal
informaties.
Informatie maakt abstractie van de extra “bits” voor foutcorrecties.
De horizon is niet volledig in een grondtoestand want er bestaat een beperkte thermalisatie.
De thermalisatie van de horizon geeft aanleiding tot een volumewet.
De verstrengeling op grote afstand geeft aanleiding tot de volumewet.
Het beperkte volume is afkomstig van een groep van sterrenstelsels. Erik hanteert bolvormige groepen en
de enige parameter voor het volume is dus de straal r.
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Rotatiesnelheden van sterren in het Triangulumstelsel (M33)2.64 miljoen lichtjaar of 0.81 Megaparsec.
De oranje lijn geeft aan hoe de snelheden zouden moeten vertragen volgens de wet van Einstein.
De regel van Renzo:"Voor elke eigenaardigheid in het helderheidsprofiel is er een overeenkomstige
eigenaardigheid in de rotatiecurve en omgekeerd." Sterrenstelsels met sterke centrale concentraties van
sterren, zoals een uitstulpingcomponent, hebben steil stijgende rotatiecurven die vervolgens vallen en zelfs
weer kunnen stijgen. Deze eigenaardige eigenschap is moeilijk te verklaren met donkere materie, maar is
voor-de-hand-liggend in een omgeving waar enkel waarneembare materie aanleiding geeft tot straling.
Khoury en Berezhiani verklaren dit met super fluid. Ook Sabine Hossenfelder gaat (of misschien ging?)
mee in deze denkpiste.
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Snelheden kunnen gemeten worden via de verschillen in de roodverschuiving voor diverse sterren.
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In modified Newtonian dynamics hanteert Milgrom 𝑎

in plaats van 𝑎

De wet van Newton is enkel correct voor grote versnellingen. Voor versnellingen kleiner dan 𝑎 (maar
deze versnelling is niet dezelfde als 𝑎 zoals die door Erik Verlinde gehanteerd wordt) wordt v een
constante nl 𝐺𝑀 𝑎 .
Niemand kan uitleggen waarom geldt:
𝑎

≈

Λ𝑐
≈ 0,52 10
3

Volgens een huidige schatting is Lambda positief, en in de orde van 10−52 m−2.
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A giant cluster of galaxies, CL0025+1654, 4.5 billion light-years away, is seen as it was when our Solar
System was forming. The huge mass of the cluster bends light, as predicted by Einstein's theory of general
relativity, forming a cosmic gravitational lens. Studying the bending of light (from more distant objects)
passing through the cluster, leads to a map which shows the distribution of mass in the cluster. The total
mass of the cluster is apparently much larger than the mass of the visible galaxies; but a surprising fact is
made clear by the similarity between the distribution of mass, shown in blue, and the distribution of
galaxies, shown in yellow. The two distributions are, within the accuracy of the observations, identical. In
other words, although visible matter and "dark" matter have very different properties, they are
distributed through space in the same way. Where there is a lot of visible matter, there is a lot of dark
matter, and where there is very little visible matter, there is very little dark matter, as well. (J.-P. Kneib
(Observatoire Midi-Pyrenees, Caltech) et al., ESA, NASA, apod030814)
Dit is een foto genomen door Nasa en grafisch bijgewerkt. De blauwe kleur omheen het dichte centrum is
toegevoegd om aan te geven dat daar donkere materie aanwezig is.
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De klassieke theorie spreekt over halo’s omheen een sterrenstelsel aanwezig zouden zijn.
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De baryonische Tully-Fisher-relatie (BTFR), stelt dat baryonische massa evenredig is met de
rotatiesnelheid tot de macht van ongeveer 3,5-4.
In feite gaat het over een verband tussen de helderheid van de baryonische massa (magnitude) en de
rotatiesnelheid van sterren.
Bij het bepalen van de baryonische massa dient ook het aanwezige gas in aanmerkingen genomen
worden.
Baryonic Tully–Fisher relation (BTFR), states that baryonic mass is proportional to velocity to the power
of roughly 3.5–4.
V is rotatiesnelheid
L is intrinsieke helderheid
Er bestaan verschillende vormen van de Tully–Fisher-relatie, afhankelijk van hoe de massa, lichtkracht, of
rotatiesnelheid worden bepaald. Tully en Fisher gebruikten de optische lichtkracht, maar later werk liet
zien dat de relatie nauwer is als het nabij-infrarood (K-band) wordt gemeten om de stellaire massa te
bepalen. De nauwkeurigste relatie wordt verkregen als de som van de massa in sterren en gas wordt
gebruikt, wat de Baryonische Tully–Fisher-relatie wordt genoemd: de baryonische massa is evenredig met
de rotatiesnelheid tot de macht 3,5 tot 4.
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On the x-axis is the rotation velocity. This measures the total mass (ordinary+dark matter) enclosed within
the radius where the rotation velocity is measured. On the y-axis is the baryonic mass. This is the total mass
in only the ordinary component, without dark matter.
So to get the percentage of dark matter, one converts the rotation velocity into a total mass, and then
compares it to the measured visible baryonic mass.
Op de x-as staat de rotatiesnelheid. Dit meet de totale massa (gewone + donkere materie) die is ingesloten
binnen de straal waar de rotatiesnelheid wordt gemeten. Op de y-as staat de baryonische massa. Dit is de
totale gewone massa, zonder donkere materie. Dus om het percentage donkere materie te krijgen,
converteert men de rotatiesnelheid naar een totale massa en vergelijkt deze met de gemeten zichtbare
baryonische massa. Dus om het percentage donkere materie te krijgen, converteert men de rotatiesnelheid
naar een totale massa en vergelijkt deze met de gemeten zichtbare baryonische massa. De stippellijn in de
grafieken hierboven toont de helling van deze relatie aangenomen dat er in elk sterrenstelsel hetzelfde
percentage donkere materie zou aanwezig zijn. Zoals je kunt zien, volgen de waargenomen sterrenstelsels
een steilere lijn - dat wil zeggen, er is een hogere fractie donkere materie in kleinere sterrenstelsels. Deze
BTF-relatie is gebruikt om te pleiten voor MOND en tegen CDM, omdat het volgens de klassieke
cosmologie ingaat tegen zeer naïeve voorspellingen van modellen die op donkere materie gebaseerd zijn.
De klassieke cosmologie gaat uit van het standpunt:
Echter die op donkere materie gebaseerde modellen reproduceren voor de vorming van melkwegstelsels
deze relaties op natuurlijke wijze, wanneer rekening wordt gehouden met de fysica van de vorming van
melkwegstelsels en de waarnemingseffecten. Die aanvankelijke beweringen bleken dus niet te kloppen.
MOND hanteert een andere 𝑎_0 _ 𝑎_𝑚
https://www.quora.com/Is-there-a-list-of-galaxies-sorted-by-the-percentage-of-dark-matter
MOND vult niet zoveel gaten als donkere materie: het werkt alleen perfect voor spiraalstelsels, zei Clowe.
Voor elliptische sterrenstelsels, sterrenstelsels, clusters van sterrenstelsels en grotere structuren past de
theorie niet helemaal bij waarnemingen, en daarom moet die extra materie - d.w.z. donkere materie -

69

opnieuw worden aangeroepen. "Dus in plaats van alleen een onontdekt deeltje te gebruiken om onze
waarnemingen van structuren in het universum te verklaren, vereist MOND zowel een onontdekt deeltje als
een wijziging van de zwaartekrachtwet," zei hij. Een ander nadeel van MOND is dat het, net als de donkerematerietheorie, niet overeenkomt met de nieuwe ESO-bevindingen. Volgens Moni-Bidin zou MOND, omdat
de teamleden Newtoniaanse zwaartekracht gebruikten in hun berekeningen, voorspellen dat er een
discrepantie zou ontstaan in de hoeveelheid massa die ze in het zonnestelsel hebben gemeten. "MOND
verwacht dat een 'fantoomschijf' van onzichtbare materie wordt gedetecteerd in een werk als het onze", zei
hij - net zoals het gebruik van de wet van Newton om de melkweg te modelleren, donkere materie kan
voorspellen.
Verlinde samen met de MOND-experten tonen aan dat baryonische massa alle dynomiek van sterrenstelsel
kan verklaren. Het ontstaan van het heelal kon in 2016 het ontstaan van sterrenstelsel nog niet verklaren
maar intussen kan er al heel wat sterevolutie verklaard worden vanuit gewone massa.

So to get the percentage of dark matter, one converts the rotation velocity into a total mass, and then
compares it to the measured visible baryonic mass.
The dashed line in the plots above shows the slope of this relation if there was the same percentage of dark
matter in every galaxy. As you can see, the observed galaxies follow a steeper line — that is, there is a
higher fraction of dark matter in smaller galaxies.
This BTF relation has been used to argue for MOND and against CDM, because it goes against highly naive
predictions from dark matter-based models. However, dark matter-based galaxy formation models naturally
reproduce these relations once galaxy formation physics and observational effects are taken into account. So
those initial claims turned out to be incorrect.
MOND hanteert een andere 𝑎 in de Tully-Fisherrelatie: 𝑣 = 𝐺𝑀 𝑎
https://www.quora.com/Is-there-a-list-of-galaxies-sorted-by-the-percentage-of-dark-matter
MOND doesn't fill as many gaps as dark matter does: it works perfectly only for spiral galaxies, Clowe said.
For elliptical galaxies, galaxy groups, galaxy clusters, and larger-scale structures, the theory doesn't quite fit
observations, and so it requires that extra matter — i.e., dark matter — be invoked once again. "So instead
of just using an undiscovered particle to explain our observations of structures in the universe, MOND
requires both an undiscovered particle and a modification to the gravitational-force law," he said.
Another knock against MOND is that it, like the dark matter theory, doesn't match the new ESO findings.
According to Moni-Bidin, because the team members used Newtonian gravity in their calculations, MOND
would predict a discrepancy to arise in the amount of mass they measured in the solar system. "MOND
expects a 'phantom disk' of unseen matter to be detected in a work like ours," he said — just as using
Newton's law to model the galaxy leads one to predict dark matter.
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Verlinde heeft het verder nog over elasticiteit en reactiekrachten ten gevolge van die elasticiteit.
Net als vele andere fysici vinden, is dit geen alledaagse materie. Maar het is minder belangrijk omdat het
verbonden is met de ongelijkheid:
M
a
<
A r
8πG
En dat aspect is wel goed begrijpbaar.
Verlinde claimt echter dat zijn nieuwe theorie de missende zwaartekracht ook kan verklaren, zonder het
gebruik van onzichtbare deeltjes. In zijn artikel argumenteert hij dat de wetten van Newton en Einstein de
zwaartekracht op grote schaal (denk aan sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels) niet volledig
beschrijven. Door dieper na te denken over de oorsprong van zwaartekracht, probeert hij de missende
zwaartekracht te verklaren. Volgens Verlinde is zwaartekracht namelijk geen fundamentele kracht, maar is
de kracht 'emergent', in de zin dat die pas op grote schaal tevoorschijn komt. Het idee dat zwaartekracht
emergent is, heeft volgens Verlinde waarneembare gevolgen op kosmologische schaal. (Zie: Emergente
zwaartekracht en het donkere heelal.)
Een belangrijk aspect van Verlindes theorie is dat het alle componenten van de totale energie in het heelal
met elkaar verbindt. Gewone materie, "donkere materie" en de energie van het vacuüm (ook wel donkere
energie genoemd) kunnen niet los van elkaar worden gezien. Kort gezegd wordt het donkerematerie-effect
volgens Verlinde veroorzaakt door een wisselwerking tussen gewone materie en de donkere energie.
Zonder materie zou die energie homogeen verdeeld zijn over de ruimte. Door de aanwezigheid van materie
wordt de donkere energie echter verplaatst, en dat geeft een reactiekracht: het vacuüm 'duwt' als het ware
terug op de materie. Deze reactiekracht zou precies overeen moeten komen met de waarnemingen van
donkere materie.
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Vrijwel onmiddellijk na de publicatie van ”Emergent Gravity and the Dark Universe” op 8 november 2016
heeft Margot Brouwer samen met Manus Visser en diverse anderen via zwaartekrachtlenzen een aantal
verificaties van de theorie uitgevoerd. De resultaten werden gepubliceerd in december 2016 onder de titel
”First test of Verlinde’s theory of Emergent Gravity using Weak Gravitational Lensing measurements” en
is gekend als [arXiv:1612.03034v2].

https://www.eoswetenschap.eu/ruimte/donkere-materie-echt-spul-onbegrepen-zwaartekracht
Omdat gegevens van zo veel sterrenstelsels beschikbaar waren, kon ook onderscheid worden gemaakt
tussen de uitkomsten voor relatief jonge blauwe spiraalvormige stelsels en relatief oude rode elliptische
stelsels – twee soorten sterrenstelsels met een heel verschillende vormingsgeschiedenis. Naar verwachting
zou daarom ook de verhouding tussen normale en donkere materie in deze stelsels kunnen verschillen.
Modellen zoals die van Verlinde en MOND gebruiken daarentegen geen donkerematerie-deeltjes, en
voorspellen daarom een vaste relatie tussen de verwachte en de gemeten zwaartekracht – onafhankelijk van
het type sterrenstelsel.
Bij het nieuwe onderzoek in 2021 is ontdekt dat de RAR voor de twee soorten sterrenstelsels significant
verschilt. Dat zou dus een sterke aanwijzing voor het bestaan van ‘echte’ donkere materie kunnen zijn.
Maar er zit nog een addertje onder het gras: gas. Veel sterrenstelsels worden waarschijnlijk omhuld door
een diffuse wolk heet gas, die heel moeilijk waar te nemen is. Als er rondom de jonge blauwe
spiraalstelsels bijna geen gas zit, maar rondom de oude rode elliptische stelsels juist veel (met grofweg
evenveel massa als de sterren), dan zou dat het verschil tussen de RAR van de twee typen sterrenstelsels
kunnen verklaren. Om een definitieve uitspraak te doen over het gemeten verschil moet de hoeveelheid
diffuus gas dus óók nauwkeurig worden gemeten.
Als blijkt dat extra gas het verschil tussen de twee typen stelsels níét kan verklaren, zijn de resultaten van
de metingen met donkerematerie-deeltjes makkelijker voorstelbaar dan aan de hand van alternatieve
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zwaartekrachtsmodellen. Maar zelfs dan is de strijd tussen donkere materie als deeltje en als alternatieve
zwaartekracht waarschijnlijk nog niet beslecht.
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Grafiek afkomstig van:
http://backreaction.blogspot.com/2018/03/modified-gravity-and-radial.html

In haar publicatie van 23 maart 2018 toont Sabine Hoffenfelder onder de titel: “The Redshift-Dependence
of Radial Acceleration: Modified Gravity versus Particle Dark Matter” het verband tussen de theorie van
Verlinde en de waargenomen versnellingen van sterren in sterrenstelsels.
De blauwe blokjes in deze figuur zijn de gegevenspunten van 156 sterrenstelsels uit de Stacy
McGaughpublicatie. De gegevens zijn afkomstig van galactische rotatiecurven van 156 sterrenstelsels, die
verschillende ordes van grootte overspannen. De horizontale as (gB) toont de versnelling die u zou
verwachten van de "normale" (binaire) massa. De verticale as (gtot) geeft de werkelijk waargenomen
(totale) versnelling weer. De zwarte stippellijn is normale zwaartekracht zonder donkere materie. De rode
curve is de voorspelling op basis van de lagrangiaan van Sabine Hossenfelder; 1σ-fout in roze.
Deze spreiding kan verklaart worden omdat lang niet alle objecten bolvormig zijn en dus lichtjes kunnen
afwijken.
Het is al tientallen jaren bekend dat Modified Newtonian Dynamics (MOND) [1] (Mordehai Milgrom)
enkele geobserveerde fenomenen verklaart die moeilijk te reproduceren zijn met de theorie van donkere
materie. De meest opvallende van deze verschijnselen is de verbazingwekkende nauwe correlatie tussen de
zwaartekracht die we observeren op sterren in sterrenstelsels - bijvoorbeeld door rotatiecurven - en de
zwaartekracht die veroorzaakt wordt door de 'normale' baryonische materie [2]. Terwijl de theorie van de
donkere materie een betere verklaring geeft aan de temperatuurfluctuaties van de kosmische
microgolfachtergrond en deze theorie erg veel flexibiliteit biedt om clusters van sterrenstelsels te
beschrijven, zijn de successen van MOND op galactische schalen opmerkelijk accuraat.
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Since a model without free parameters is every phenomenologist’s nightmare, we now perform a sanity
check and compare the radial acceleration relation (11) with observation.
For this we use the data-set compiled in [2] which collects 2693 measurements from rotation curves of 153
galaxies.
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Sabine stelt in haar tekst dat een MOND-theorie afhankelijk is van de roodverschuiving maar zij maakt
daarbij de opmerking: Verlinde-matching relates a0 with the size of the cosmological horizon which is a
redshift-dependent quantity. De Hubble-versnelling (uitdijïng) is niet constant maar stijgt als de afstand
toeneemt en dus ook de roodverschuiving.
De grijze blokjes geven observaties weer met een onzekerheid van 1 σ.
Milgrom publiceert op 25 april 2017 arXiv:1703.06110v waarin ook hij na Lee Smolin aangeeft dat er
voor z tussen 0,8 en 2,4

In: http://backreaction.blogspot.be/2017/03/is-verlindes-emergent-gravity.html (Sabine Hoffenfelder)
In summary, Verlinde’s emergent gravity has withstood the first-line bullshit test. Yes, it’s compatible with
general relativity.
Interestingly, however, Verlinde-matching relates ˜ a0 with the size of the cosmological horizon which is a
redshift-dependent quantity. We expect such a redshift-dependence in any approach that ties the
acceleration scale to the de-Sitter temperature, as for example through the argument in [19]. It was even
argued in [13] that MOND itself should have a redshift dependence.
This redshift-dependence induced through the changing size of the cosmological horizon is, however, small
compared to that expected from particle dark matter. Figure 2 shows the redshift-dependence of CEG with
Verlinde-matching and MOND. This can be compared to Figure 3 (from [20]) which was obtained from
the McMaster Unbiased
Galaxy Simulations and predicts a much larger redshift-dependence than that of modified gravity.
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Redshift-dependence of the radial acceleration relation for particle dark matter based on the numerical
simulation of [20].
Of course other numerical simulations might yield somewhat different results. Nevertheless we wish to
propose here that, if data become better, the redshift-dependence of the radial acceleration could be used to
tell apart modified gravity from particle dark matter.
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In haar publicatie ''A Covariant Version of Verlinde's Emergent Gravity'' dd 27 juni 2017 stelt Sabine
Hossenfelder een lagrangiaan voor die conform is met Eriks theorie zodat de dynamica van de emergente
zwaartekracht verder uitgewerkt kan worden.
Voor haar conclusies wordt er gebruik gemaakt van een natuurlijk stelsel waarin c = ℏ = 1 en 𝐺 = 𝑚 met
𝑚 gelijk aan de Planckmassa. Verder maakt ze gebruik van het symbool 𝜀 voor wat de spanningstensor
of met een Engels term de straintensor genoemd wordt en 𝑇 als stressenergietensor. Bovendien doet ze
beroep op een formule van Mordehai Milgrom uit 1983:
Λ 𝑐
𝑎 ≈𝑐
≈
3 𝐿
waarin Λ staat voor de kosmologische constante en L voor de huidige Hubblestraal.\\
Tenslotte veronderstelt ze dat
ℒ~χ
Waarin:
χ=− 𝜀 𝜀

+ 𝜀

Het SI-stelsel is het Internationale Stelsel van Eenheden.
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August issue of Scientific American
Het betalend artikel is niet zichtbaar op het Internet, maar er is een samenvatting te vinden op:
https://gizmodo.com/the-dirtiest-fight-in-physics-is-about-the-universe-its-1828562461

In that story, the scientists put forth evidence in support of modified gravity. They explained that the outer
regions of galaxies rotate too quickly, compared to what the usual laws of physics would predict. The speed
of rotation suggests there’s a lot more mass than what we actually observe. Updating gravity’s laws so that
they change in the outer regions of galaxies would explain this anomalous behavior more elegantly and
more easily than a dark matter particle alone. It also explains the “Tully–Fisher relation,” a relationship
between a galaxy’s brightness and how fast it spins. They proposed that modified gravity could explain
some dark matter mysteries as well as particles could, and asked to be taken more seriously. “Perhaps
modified gravity is wrong, but perhaps the scientific community is not putting in a good faith effort to
know for sure,” they wrote near they story’s end.
Ethan Siegel, astrophysicist-blogger behind Forbes’ Starts With a Bang! blog, responded with a post titled
“There’s A Debate Raging Over Whether Dark Matter Is Real, But One Side Is Cheating.” He wrote that,
in order to win favor from the public, Hossenfelder and McGaugh were setting up a false narrative by
treating the fight as an even one, even though the support for a dark matter particle far outweighs the
opposing side. He reminded readers that modified gravity currently fails to recreate the behavior of pretty
much everything larger than a galaxy. He sums up his post:
“It’s only if you ignore all of modern cosmology that the modified gravity alternative looks viable.
Selectively ignoring the robust evidence that contradicts you may win you a debate in the eyes of the
general public. But in the scientific realm, the evidence has already decided the matter, and 5/6ths of it is
dark.”
Naturally, McGaugh and Hossenfelder were not happy to be called cheaters. McGaugh argued that he’s
published far more scientific papers than Siegel has. “Ethan is a blogger,” he tweeted. Siegel told Gizmodo
that he’d not seen McGaugh’s tweets. The discussion has since died down, but the sentiment hasn’t—
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Siegel repeated to Gizmodo that he still thought that modified gravity theorists were “cheaters,” and
continued: “What’s not a responsible thing to do is say, ‘let’s throw away all of cosmology, and now tell the
story about how it’s wrong—we just have to throw away general relativity, replace it with a theory we don’t
have, and then we’ll have a new theory of gravity and solve the problem, not with dark matter but with
modified gravity.’”

“Everywhere the dark matter theories make predictions, they get the right answers,” Scott Dodelson, a
Carnegie Mellon physics professor, told Gizmodo. But he offered a caveat: “They can’t make predictions as
well on small scales,” such as the scales of galaxies. Galaxies, of course, are smaller than the entire
universe, but in some ways they require more detail to understand.
The motion of individual galaxies is incredibly difficult to model, after all. Dodelson said that dark matter
particles can seem clunkier than modified gravity at trying to explain galaxies, where the interaction
between regular matter particles plays an important role in the way that they move. So far, simulations of
galaxy formation just haven’t been strong enough to help physicists answer whether dark matter particles or
some other idea best explains why they rotate too quickly at their edges.
“Galaxies form over a long period of time, and until recently, simulations of galaxy formation couldn’t
simulate galactic disks,” Tracy Slatyer, a professor of physics from MIT, told Gizmodo. Perhaps better
simulations will weaken—or strengthen—the case for modified gravity theories in galaxies.
But nearly all of the physicists we spoke to noted that it’s important to keep an open mind toward other
theories with solid mathematical and theoretical foundations, in case dark matter continues to go
undiscovered. Dodelson said that “both sides are wrong” and that it’s an “act of hubris” to think that a
simple model of dark matter, dark energy, and cosmic inflation could explain the universe’s largest scales.
For now, though, he said that “any theory worth its salt should get things right,” or explain the bulk of the
dark matter anomalies and not just a specific piece. “MOND does not and dark matter does.”
Kathryn Zurek, a physicist at Lawrence Berkeley National Lab in California, compared MOND to trying to
reconstruct the story of a crime using only two out of 10 pieces of available evidence, when all 10 pieces
taken together seem to support a different story. But she said she’s not opposed to physicists trying to see
how they can modify gravity more generally to change the dark matter paradigm away from particle dark
matter theories.
The debate is most certainly a lopsided one, where one side has more evidence and more supporters, while
the other has used popular media in order to get their voices heard. But even so, most of the other physicists
we spoke to felt it was important to listen to the arguments for modified gravity.
Simona Murgia, physicist at the University of California, Irvine, helped plan the dark matter conference
where physicists discussed many of these ideas, including modified gravity. She and the other organizers
had several conversations about how much speaking time to give to the modified gravity researchers.
Outside of Twitter spats, she didn’t see it as a fight at all, but rather a community of researchers with lots of
different ideas trying to answer a fundamental question about the universe.
Murgia felt it was important to give modified gravity researchers a seat at the table. “We should be open and
listening because these [modified gravity] people are pretty good scientists and I can’t personally rule out
what they’re saying,” she said. “But what they’re saying isn’t yet the full story, and I think they’d probably
agree.”
Particle dark matter experiments such as LUX-Zeplin, XENON 1T, and the Axion Dark Matter
eXperiment will continue their hunt for various possible dark matter particles. It may be several decades
before the search is complete. But the longer scientists go without detecting a dark matter particle, the more
pressure they’ll face from folks with other ideas, and the more heated this debate is likely to become.

Misschien is gewijzigde zwaartekracht verkeerd, maar misschien doet de wetenschappelijke gemeenschap te
goeder trouw geen moeite om het zeker te weten.
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Volgens de publicatie “SPARC: MASS MODELS FOR 175 DISK GALAXIES WITH SPITZER
PHOTOMETRY AND ACCURATE ROTATION CURVES.” dd mei 2016 werd een databank opgezet
met gegevens van 175 nabije sterrenstelsels, waarvoor via eerdere studies (HI / Hα) de rotatiekurven
bepaald werden.
De databank kreeg de benaming SPARC, wat een letterwoord is voor “Spitzer Photometry & Accurate
Rotation Curves”.
Indien de sterk asymmetrische sterrenstelsels buiten beschouwing gelaten worden, blijven er nog 153 over
waarvoor de nieuwe radiale acceleratie relatie gevalideerd werd.
SPARC: a sample of 175 nearby galaxies with new surface photometry at 3.6 µm and high-quality rotation
curves from previous H I/Hα studies
De RAR wordt gepubliceerd op basis van de gegevens van dezelfde sterrenstelsels als gebruikt voor de
publicatie van Sabine Hossenfelder van 23 maart 2018 “The Redshift-Dependence of Radial Acceleration:
Modified Gravity versus Particle Dark Matter”. Het is duidelijk dat de theorie van Erik Verlinde conform is
de RAR, maar deze is niet alleen toepasbaar op bolvormige sterrenstelsels.
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De naam van het sterrenstelsel en zijn totaal baryonische massa worden bovenaan getoond. Het
linkerpaneel toont de waargenomen rotatiecurve als punten en de verwachte baryonische bijdragen: gas
(groene stippellijn), stellaire schijf (rode stippellijn), uitstulping (magenta stippellijn) en totaal baryonen
(blauwe ononderbroken lijn). Het rechterpaneel toont de melkweg locatie op het gobs-gbar-vlak; het
cumulatieve aantal datapunten wordt aangegeven in de linkerbovenhoek. De radiale versnellingsrelatie
(rechterpaneel) vertoont een opmerkelijke regelmaat tussen baryonen en dynamiek, ondanks de grote
diversiteit in individuele massamodellen (links paneel).
Om de rotatiesnelheid te verdubbelen, dient er 4 maal meer massa aanwezig te zijn. (Het kwadraat van de
snelheid is immers evenredig met de omsloten massa.) Klassiek zegt men dan dat er veel donkere materie
ontbreekt, maar volgens Verlinde is dat te wijten aan de invloed van de verstrengeling op grote afstand.
Stacy McGaugh zegt dat dit conform is met de MOND-theorie, zonder daar een onderliggende reden voor
bekend te maken.
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https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/836/2/152

Een film laat zien hoe elk afzonderlijk SPARC-sterrenstelsel bijdraagt aan de radiale versnellingsrelatie.
De naam van het sterrenstelsel en de totale baryonische massa worden bovenaan aangegeven. Het
linkerpaneel toont de waargenomen rotatiecurve (punten) en de verwachte baryonische bijdragen: gas
(stippellijn), stellaire schijf (stippellijn), uitstulping (stippellijn) en totaal baryonen (ononderbroken lijn).
Het rechterpaneel toont de locatie van de melkweg op het gobs-gbar vlak; het cumulatieve aantal
gegevenspunten wordt aangegeven in de linkerbovenhoek. De radiale versnellingsrelatie (rechterpaneel)
getuigt van een opmerkelijke regelmaat tussen baryonen en dynamica, ondanks de grote diversiteit in
individuele massamodellen (linkerpaneel). Deze film is ook beschikbaar op de SPARC-webpagina
(astroweb.cwru.edu/SPARC) in verschillende formaten.
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De radiale versnellingsrelatie (RAR) wordt weergegeven in de getoonde figuur. Dit is een relatie tussen de
standaard Newtoniaanse zwaartekrachtversnelling als gevolg van de sterren en het gas in een
melkwegstelsel, gbar = GMb/r2, en de totale versnellingspunten (rode vierkantjes) die we afleiden uit
waargenomen rotatiecurven van sterreenstelsels. Het gaat dan zowel over stelsels van het vroege als van
het late type. Vroege stelsels zijn elliptisch of lenticulair. Late stelsels zijn spiraalvormig of onregelmatig.
In een wereld zonder donkere materie en zonder gewijzigde zwaartekracht zijn deze twee hetzelfde. In de
wereld met donker materie zijn ze dat niet. Dit is het ontbrekende massaprobleem in sterrenstelsels. Wat
nog belangrijker is, is dat deze relatie tussen gobs en gbar weinig spreiding heeft. De totale
acceleratieverschillen kunnen dus worden voorspeld alleen uit de baryonische massaverdeling, d.w.z. uit
gbar.
Υ∗ Is de stellaire massa-lichtverhouding.Υ (Greek capital upsilon)
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De blinde mannen en de olifant
door James Baldwin
De blinde mannen en de olifant is een parabel uit India die door vele religies is aangepast en gepubliceerd
in verschillende verhalen voor volwassenen en kinderen. Het gaat over een groep blinde mannen die, 1888
Er waren eens zes blinde mannen die elke dag langs de kant van de weg stonden en smeekten bij de
voorbijgangers. Ze hadden vaak van olifanten gehoord, maar ze hadden er nog nooit een gezien; want,
blind zijnde, hoe zouden ze dat kunnen?
Zo gebeurde het dat op een ochtend een olifant over de weg werd gereden waar ze stonden. Toen hun werd
verteld dat het grote beest voor hen was, vroegen ze de chauffeur om hem te laten stoppen zodat ze hem
zouden kunnen zien.
Natuurlijk konden ze hem niet met hun ogen zien; maar ze dachten dat ze door hem aan te raken konden
ontdekken wat voor soort dier hij was.
De eerste legde toevallig zijn hand op de zijde van de olifant. "Nou nou!" hij zei: "nu weet ik alles over dit
beest. Hij is precies als een muur."
De tweede voelde alleen van de slagtand van de olifant. 'Mijn broer,' zei hij, 'je vergist je. Hij lijkt helemaal
niet op een muur. Hij is rond, glad en scherp. Hij lijkt meer op een speer dan op wat dan ook.'
De derde greep toevallig de slurf van de olifant. 'Jullie hebben allebei ongelijk,' zei hij. "Iedereen die iets
weet, kan zien dat deze olifant als een slang is."
De vierde strekte zijn armen uit en greep een van de poten van de olifant. "O, wat ben je blind!" hij zei.
'Het is mij heel duidelijk dat hij rond en groot is als een boom.'
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De vijfde was een heel lange man en hij greep toevallig het oor van de olifant. "De meest blinde man zou
moeten weten dat dit beest niet is zoals de dingen die je noemt," zei hij. "Hij is precies als een grote waaier."
De zesde was inderdaad erg blind en het duurde even voordat hij de olifant kon vinden. Eindelijk greep hij
de staart van het dier. "O dwaze kerels!" hij huilde. "Je hebt zeker je zintuigen verloren. Deze olifant is niet
als een muur, of een speer, of een slang, of een boom; hij is ook niet als een waaier. Maar elke man met een
beetje verstand kan dat zien hij is precies als een touw.“
Toen trok de olifant verder en de zes blinden zaten de hele dag langs de kant van de weg en maakten ruzie
over hem. Ieder geloofde dat hij precies wist hoe het dier eruitzag; en elk noemde de anderen harde namen
omdat ze het niet met hem eens waren. Mensen die ogen hebben, gedragen zich soms als dwaas.
https://americanliterature.com/author/james-baldwin/short-story/the-blind-men-and-the-elephant
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Sichun Sun en Yun-Long Zhang wijzigen in hun publicatie van januari 2018 met als titel “New Views on
Dark Matter from Emergent Gravity” de Einsteinvergelijking wel en voegen de Brown-Yorkstresstensor
𝒯 hierin toe. Erik Verlinde maakt binnen zijn theorie ook wel gebruik van de Brown-Yorkstresstensor
𝒯 , dus wat dat betreft zijn beide benaderingen evenwaardig.
Zij bespreken een scenario waarin schijnbare donkere materie voortkomt uit de geïnduceerde
zwaartekracht in de (3 + 1) -dimensionale ruimtetijd, die kan worden ingebed in een hoger dimensionale
ruimtetijd. De stress-tensor van donkere energie en donkere materie wordt geïdentificeerd met de BrownYork stresstensor op het oppervlak aan de horizon, en ze vinden een interessante beperkende relatie tussen
de donkere materie en donkere energiedichtheidsparameter en baryonische dichtheidsparameter.
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Door te stellen dat een de Sitterruimte sferisch is binnen de vierde ruimtelijke dimensie, komen de auteurs
tot een globale verdeling van alle materie (donkere en Baryonische) en de donkere energie in het
universum. Hoewel deze verdeling volgens Erik Verlinde niet dezelfde is dan de verdeling binnen een
bolvormige groep van sterrenstelsels, maken de Aziaten toch de vergelijking met de formules van Erik en
komen tot kleine verschillen tussen hun beide wiskundige uitwerkingen. Al hanteren deze fysici dezelfde
drie densiteiten:
Ω : densiteit van de donkere energie
Ω : densiteit van de donkere materie
Ω : densiteit van de baryonische massa.
Ω +Ω +Ω ≈1
Volgens de meest recente waarnemingen (WMAP en Planck) hebben deze getallen de volgende waarden:
Ω = 0,685 Ω = 0,265 Ω = 0,05
Uit hun berekeningen concluderen zij voor de ganse kosmos:
1
Ω = Ω Ω −Ω
2
Terwijl Erik Verlinde voor de ganse kosmos komt tot de volgende vergelijking
4
Ω = Ω
3
Hoewel deze twee laatste vergelijkingen niet 100% vergelijkbaar zijn, vullen Sichun Sun en Yun-Long
Zhang in beide vergelijkingen de getallen uit de meetresultaten van Ω = 0,685 Ω = 0,265 Ω =
0,05 in en verkrijgen:
Δ
= −0,0034125
Δ
= 0,0035586
De conclusie van Sichun Sun en Yun-Long Zhang is dat beide resultaten even plausibel zijn, maar de
formule van Verlinde is volgens de theorie niet relevant voor het ganse universum.
Deze theorie integreert ook de empirische bepaalde formule gekend als de Brown-Yorkstresstensor. Ook
Brown en York besluiten dat er enkel baryonische massa bestaat en dat zowel donkere energie als donkere
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materie het gevolg is van de geometrie op kosmologische schaal.
Beide vergelijkingen zouden correct zijn indien:
de

dm

bm

sum

0,675879 0,269606 0,054516 1,000001
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See https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1163.html
A powerful collision of galaxy clusters has been captured by NASA's Hubble Space Telescope and
Chandra X-ray Observatory. This clash of clusters provides striking evidence for dark matter and insight
into its properties.
The observations of the cluster known as MACS J0025.4-1222 indicate that a titanic collision has separated
the dark from ordinary matter and provide an independent confirmation of a similar effect detected
previously in a target dubbed the Bullet Cluster. These new results show that the Bullet Cluster is not an
anomalous case.
MACS J0025 formed after an enormously energetic collision between two large clusters. Using visiblelight images from Hubble, the team was able to infer the distribution of the total mass - dark and ordinary
matter. Hubble was used to map the dark matter (colored in blue) using a technique known as gravitational
lensing. The Chandra data enabled the astronomers to accurately map the position of the ordinary matter,
mostly in the form of hot gas, which glows brightly in X-rays (pink).
As the two clusters that formed MACS J0025 (each almost a quadrillion times the mass of our sun) merged
at speeds of millions of miles per hour, the hot gas in the two clusters collided and slowed down, but the
dark matter passed right through the smashup. The separation between the material shown in pink and blue
therefore provides observational evidence for dark matter and supports the view that dark-matter particles
interact with each other only very weakly or not at all, apart from the pull of gravity.
Een krachtige botsing van clusters van sterrenstelsels is vastgesteld door NASA's Hubble Space Telescope
en Chandra X-ray Observatory. Deze botsing van clusters levert opvallend bewijs voor donkere materie en
inzicht in de eigenschappen ervan.
De waarnemingen van de cluster (die bekend staat als MACS J0025.4-1222) geven aan dat een
titanenbotsing de donkere van de gewone materie heeft gescheiden en bieden een onafhankelijke
bevestiging van een soortgelijk effect dat al eerder gedetecteerd werd in de Bullet Cluster. Deze nieuwe
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resultaten laten zien dat de Bullet Cluster geen abnormaal geval is.
MACS J0025 is ontstaan na een enorme energetische botsing tussen twee grote clusters. Met behulp van
beelden (in het zichtbare licht) van Hubble kon het team de verdeling van de totale massa afleiden - donkere
en gewone materie. Hubble werd gebruikt om de donkere materie (blauw gekleurd) in kaart te brengen met
behulp van een techniek die bekend staat als zwaartekrachtlensing. Dankzij de Chandra-gegevens konden de
astronomen de positie van de gewone materie nauwkeurig in kaart brengen, meestal in de vorm van heet
gas, dat helder gloeit in röntgenstralen (roze).
Toen de twee clusters die MACS J0025 vormden (elk bijna een biljart keer de massa van onze zon)
samensmolten met snelheden van miljoenen km per uur, botste het hete gas in de twee clusters en vertraagde
het, maar de donkere materie ging dwars door de hindernis. De scheiding tussen het materiaal dat in roze en
blauw wordt weergegeven, levert daarom observationeel bewijs voor donkere materie en ondersteunt de
opvatting dat donkere materiedeeltjes slechts zeer zwak of helemaal niet met elkaar interageren, afgezien
van de aantrekkingskracht van de zwaartekracht.
Verlinde geeft alleen een verklaring voor statische systemen en deze cluster vertoont een sterk dynamisch
gedrag. Mond-specialisten houden het bij de verklaring dat centraal de oppervlaktemassa dichter is en dus
groter dan am.
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Sterrenstelsel met bijna geen donkere materie ontdekt: 'Dit zou niet mogelijk moeten zijn'
HTTPS://WWW.SCIENTIAS.NL/STERRENSTELSEL-ONTDEKT-DAT-VRIJWEL-GEENDONKERE-MATERIE-BEZIT/
Sterrenkundigen onder leiding van de Nederlandse professor Pieter van Dokkum, vice-decaan van de
faculteit der natuurwetenschappen aan Yale University, VS, hebben een sterrenstelsel ontdekt dat vrijwel
geen donkere materie bevat.
Het sterrenstelsel NGC 1052-DF2, op een afstand van 60 miljoen lichtjaar van de aarde, bevat nauwelijks
donkere materie, in tegenstelling tot wat astronomen zouden verwachten op basis van hun modellen. Het
stelsel is even groot als ons eigen sterrenstelsel, maar is tot nu toe over het hoofd gezien doordat het 200
maal zo weinig sterren bevat als de Melkweg en dus extreem lichtzwak is.

DE THEORIE VAN ERIK VERLINDE
Wie een beetje thuis is in de hele donkere materie-kwestie moet wellicht ook even terugdenken aan het
werk van Erik Verlinde, die in 2016 met een theorie op de proppen kwam die donkere materie in feite
overbodig maakt. De ontdekking van NGC 1052-DF2 heeft ook gevolgen voor zijn theorie. Deze voorspelt
namelijk dat alle geïsoleerde sterrenstelsels ‘schijnbaar donkere materie’ moeten hebben. In 2019 bleek de
invloed van naburige stelsels, dit fenomeen te verklaren.
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Door met Hubble en behulp van ‘deep optical imaging’ zowel naar het licht van NGC 1052-DF4 te kijken
als naar de bolvormige sterrenhopen er omheen kon het team van Montes zien dat er sprake is van het
uiteenvallen van het stelsel door de sterke getijdewerking met NGC 1035, een groter naburig sterrenstelsel.
De getijdestromen van gas, die ze hebben waargenomen, wijzen daar ook op. Het lijkt erop dat de donkere
materie als eerste de gevolgen ondervindt van de getijdewerking en dat pas later de sterren met gewone
materie dat doen.
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NGC1052-DF2 is niet geïsoleerd, zodat een geldige voorspelling van de interne dynamiek in MOND niet
kan worden gemaakt zonder goed rekening te houden met de externe zwaartekrachtvelden van naburige
sterrenstelsels. Inclusief dit externe veldeffect volgens Haghi et al laat zien dat NGC1052-DF2 consistent is
met MOND.
Omdat NGC1052-DF2 niet geïsoleerd is, kan/mag de theorie van Erik Verlinde niet toegepast worden op
NGC1052-DF2 en NGC1052-DF4.

Al meer dan een halve eeuw is koude donkere materie een belangrijk ingrediënt in ons begrip van de
formatie van sterrenstelsels. In het regime van lage massa voorspelt de standaard theorie van koude
donkere materie dat sterrenstelsels meer gedomineerd zouden moeten worden door donkere materie.
Dit wordt ondersteund door waarnemingen in het nabije universum. Om deze reden kwam de detectie van
DF2 en DF4, twee lage-massastelsels zonder donkere materie onverwacht.
Een kosmologische simulatie (gepubliceerd op 11 februari 2022) laat zien dat sterrenstelsels met een lage
massa kunnen worden gevormd met veel minder donkere materie dan verwacht, met resultaten die
overeenkomen met enkele waargenomen kenmerken. Ongeveer een derde van massieve centrale
sterrenstelsels kunnen ten minste één zo'n donkere-materie-deficiënte satelliet herbergen.
Jorge Moreno, Shany Danieli, James S. Bullock, Robert Feldmann, Philip F. Hopkins, Onur Catmabacak,
Alexander Gurvich, Alexandres Lazar, Courtney Klein, Cameron B. Hummels, Zachary Hafen, Francisco
J. Mercado, Sijie Yu, Fangzhou Jiang, Coral Wheeler, Andrew Wetzel, Daniel Angles-Alcazar, Michael
Boylan-Kolchin, Eliot Quataert, Claude-Andre Faucher-Giguere, Dusan Keres (11 februari 2022),
“Galaxies lacking dark matter produced by close encounters in a cosmological simulation”
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https://arxiv.org/abs/2202.05836
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https://arxiv.org/abs/2111.10306: “The Cen A galaxy group: dynamical mass and missing baryons“

Helaas is het schatten van de dynamische massa (Mdyn) van melkweggroepen een grotere uitdaging dan
voor clusters van melkwegstelsels. Slechts een submonster van melkwegstelselgroepen heeft een heet
medium met hoge dichtheid dat kan worden bestudeerd met bestaande röntgentelescopen om Mdyn te
schatten vanuit hydrostatisch evenwicht
De Centaurus-groep bestaat uit twee gigantische sterrenstelsels. CentaurusA (Cen A) en M83, elk met zijn
eigen systeem van dwergsatellietstelsels. Het Cen A-satellietsysteem vormt een afgeplatte en kinematisch
coherente structuur. CenA heeft 42 bevestigde satellieten en 30 extra kandidaten die wachten op
bevestiging van lidmaatschap. Het onderzoek werd gedaan op 27 dwergsterrenstelsels.

Het nabije elliptische sterrenstelsel CenA is omgeven door een afgeplat systeem van dwergsatellietstelsels
met coherente bewegingen. Gebruik maken van een nieuwe Bayesiaanse benadering, werd de gemiddelde
rotatiesnelheid en de snelheidsdispersie van het satellietsysteem gemeten. Volgens de gemeten waarden
moet volgens de ΛCDM kosmologische context de CenA-groep een baryonfractie (Mb/M200) van 0,035
hebben en mist het 77% van de kosmologisch beschikbare baryonen. Bijgevolg, CenA zou een heet
intergalactisch medium moeten hebben met een massa van 8 1011 M⨀, wat meer dan 20 keer groter is dan
de huidige röntgenstraling schattingen. Intrigerend genoeg ligt de hele CenA-groep (rood) op de
baryonische Tully-Fisher-relatie gedefinieerd door individuele rotatieondersteunde sterrenstelsels, zoals
verwacht in Milgromian dynamics (MOND) zonder dat er ontbrekende baryonen zijn.
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Ondanks enkele verdienstelijke pogingen kon Mordehai Milgrom zijn theorie niet conform maken met de
zwaartekrachtswet van Einstein. Op basis van die wet kwam Alexander Friedmann tot de vergelijking voor
de Oerknal.
Skordis en Złośnik † publiceerden RelMOND op 30 juni 2020. “A new relativistic theory for Modified
Newtonian Dynamics” door Constantinos Skordis en Tom Złośnik.
De kosmologische waarnemingen van de achtergrondstraling kan gereproduceerd worden met een
relativistische theorie, die vrij volledig conform is met MOND, maar niet met de emergentie van de
zwaartekracht.
De bevinding van het EDGES-experiment (dubbele verzwakking van de straling) wordt door deze theorie
echter niet onderschreven.
Het is echter geen theorie die uitgaat van het feit dat de zwaartekracht emergent is. Dit tweetal heeft ook
niet geprobeerd om rekening te houden met de theorie van Verlinde omdat er geen relativische basis was.
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Het probleem van het verenigen van zwaartekracht met kwantumfysica vereist volgens vele fysici dat de
ruimtetijd en/of de zwaartekracht emergent zijn.
Als zwaartekracht emergent blijkt te zijn dan zal de Big Bang in alle rust en kalmte verlopen. De
zwaartekracht is dan niet onmiddellijk actief na de Big Bang en zal pas langzaam toenemen omdat de
oppervlaktecomponent van de zwaartekracht pas tot zijn recht komt als het universum al gigantisch groot
is.
Er moet immers eerst baryonische massa gecreëerd worden die dan tot verstrengeling leidt waardoor de
ruimtetijd langzaam verbonden wordt. Pas als de ruimtetijd sterk verbonden is, kan ze buigen en kunnen
we spreken over een langzaam toenemende zwaartekracht.
De inflatiefase heeft geen reden van bestaan meer, want de oppervlaktewet heeft pas effect bij een
universum met een doormeter van een lichtjaar. Men moet dus niet langer op zoek gaan naar het inflaton
deeltje, dat na 40 jaar nog steeds niet gevonden is.
Van een heet en compact begin, dat via afkoeling en uitzetting tot een vrij groot volume komt, kan zonder
vuurwerk en in alle rust en kalmte plaats vinden.
Wegens de rust en de kalmte waarmee het allemaal begon, kan je “Big Bang” beter vervangen door de term
de “Eerste kiem” of “First seed”, gevolgd door een langzame uitzetting.
Hyun Seok Yang “Cosmic Inflation from Emergent Spacetime Picture” (7 oktober 2016)
arXiv:1610.00012v2 [hep-th] 7 Oct 2016
De aanvankelijke singulariteit van de oerknal kan niet worden vermeden in de inflatoire kosmologie omdat
er een definitief begin moet zijn voor een inflatoire universum. Dit betekent dat de inflatie onvolledig is om
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het allereerste begin van ons universum te beschrijven en dat er nieuwe fysica nodig is om de grens in het
verleden te onderzoeken van de opblazende regio's.
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Andrei Linde - Inflation and Creation of Matter in the Universe
https://cds.cern.ch/record/509272/files/linde
De inflatietheorie werd geleidelijk het standaardparadigma van de moderne kosmologie. Maar dit betekent
niet dat alle moeilijkheden voorbij zijn en we zeker kunnen zijn van zijn correctheid. Allereerst is inflatie
nog steeds een scenario dat verandert met elk nieuw idee in de deeltjestheorie. Weten we echt dat de
inflatie begon bij een Planck-dichtheid van 1094 g/cm3? Wat als onze ruimte grote interne afmetingen heeft
en de energiedichtheid nooit boven 1025 g/cm3 zou kunnen stijgen, zoals door N. Arkani-Hamed e.a.
gesteld wordt? Was er een stadium vóór inflatie?
De inflatietheorie is behoorlijk geëvolueerd, van oude inflatie tot de theorie van een chaotisch eeuwig
zichzelf reproducerend universum. We hebben geleerd dat in de meeste versies van de inflatietheorie het
universum plat moet zijn, en dat het spectrum van dichtheidsverstoringen ook plat moet zijn.
Het is de enige theorie die verklaart waarom ons universum zo homogeen, plat en isotroop is, en waarom
de verschillende delen gelijktijdig begonnen aan hun expansie. Het biedt een mechanisme dat de vorming
van sterrenstelsels verklaart en lost tal van verschillende problemen op daar waar kosmologie en
deeltjesfysica samenkomen. Het lijkt goed overeen te komen met waarnemingsgegevens en heeft geen
concurrenten.
https://www.symmetrymagazine.org/article/the-problem-solver-cosmic-inflation
De CMB is van groot belang voor wetenschappers die de inflatietheorie onderzoeken. De snelle uitdijing
zou zwaartekrachtsgolven moeten produceren, die een uniek patroon – genaamd de B-mode polarisatie - in
de CMB zouden hebben achtergelaten. In 2014 kondigde het BICEP2-experiment aan dat het dit patroon
had waargenomen, maar wetenschappers kwamen later op hun bevinding terug. Experimenten zoeken nog
steeds naar B-mode polarisatie in de CMB.
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Nobuchika Okada (Professor fysica aan de universiteit in Alabama) zoekt naar manieren om het inflatonveld
te ontdekken in deeltjesversnellers. Alan Guth zegt dat hij er niet zeker van is dat we ooit inflatons zullen
vinden. Mogelijk zijn die tijdens de inflatieperiode volledig vergaan.
Hoewel er een groot aantal inflatiemodellen bestaat, is het verband tussen inflatie en deeltjesfysica nog
steeds een onopgeloste puzzel.
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Men denkt vaak dat zwaartekracht het zeer grote beschrijft, en kwantummechanica het zeer kleine. Een van
de meest verbluffende ideeën die uit de hedendaagse kosmologie naar voren zijn gekomen, is echter dat de
grootste zichtbare structuren in het universum zijn ontstaan door de versterking van oorspronkelijke
kwantumfluctuaties. Er wordt vaak beweerd dat inflatie op een nogal generieke manier een natuurlijk
mechanisme biedt om deze versterking te bereiken. De berekeningen die aan deze bewering ten grondslag
liggen, worden uitgevoerd in een gekromde ruimte en gebruikmakend van de kwantumveldentheorie
(QFT). Hierbij wordt de ruimtetijd van de achtergrond klassiek behandeld en enkel de fluctuaties worden
gekwantizeerd. Er is een impliciete aanname dat deze klassieke/kwantum-splitsing tussen achtergrond en
verstoringen een goede benadering is van een meer fundamentele theorie van kwantumzwaartekracht,
waarbij de volledige viergeometrie kwantummechanisch wordt behandeld.
Een dergelijke beschrijving is alleen geldig als het ruimtelijke volume van het beschouwde gebied zo groot
van vorm is dat het zich klassiek gedraagt. Als we echter een opblazend heelal terugvoeren tot in de
begintijd, verkleint het huidige heelal volume tot uiteindelijk elk uitdijend gebied exponentieel klein
geworden is. Daarom kunnen kwantumfluctuaties in het traject van de achtergrond in vroege tijden niet
worden verwaarloosd. Bij de initiële schaalfactor valt QFT uiteen in gekromde ruimtetijd, waardoor de
fluctuaties onstabiel en onbeheersbaar worden.
In de publicatie van Alice Di Tucci, Job Feldbrugge, Jean-Luc Lehners en Neil Turok wordt deze aanname
getest door verder te gaan dan QFT in gekromde ruimtetijd en de inflatoire kwantumdynamica te
bestuderen met behulp van de padintegraal voor Einstein-zwaartekracht binnen een semi-klassieke
expansie.
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Identifying Protoclusters in the High Redshift Universe and Mapping their Evolution
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PhDT.........2F/abstract

De schijnbare magnitude m* (bij 4,5 micron) van grote sterrenstelsels in clusters als functie van
roodverschuiving. Cirkels zijn waargenomen gegevens; vierkanten vertegenwoordigen de Millenniumsimulatie. Beide paden splitsen zich bij z > 2. De helderheid van gesimuleerde sterrenstelsels zijn minder
helder (hogere magnitude m*) dan waargenomen.
De nieuwe James Webb satelliet kan deze bevinding bevestigen of tegenspreken. Het laatste wordt
verwacht door de aanhangers van ΛCDM. Het eerste speelt in de kaart van MOND.
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https://tritonstation.com/2022/01/03/what-jwst-will-see/comment-page-1/#comment-19720
Structuurvorming wordt over het algemeen als een groot succes van ΛCDM beschouwd. Het is eenvoudig
en robuust om op grote schaal berekeningen te maken volgens de lineaire verstoringstheorie. Individuele
sterrenstelsels zijn echter zeer niet-lineaire objecten, waardoor ze moeilijk in een model te gieten zijn. In
MOND is het andersom. Het voorspellen van het gedrag van individuele sterrenstelsels is eenvoudig omdat
alleen de waargenomen verdeling van de baryonische materie van belang is. Alle details van hoe deze
verdeling er gekomen is, zijn onbeduidend. Cruciaal is wat er gebeurt tijdens de structuurvorming in het
vroege universum en die invloed is sterk niet-lineair.
Door de staling in het vroege universum kan baryonische structuurvorming pas starten bij z ~ 200.
Structuurvorming in MOND (Stacy Mc Gaugh)
Start z ~ 200
Vroege reïonisatie (z ~ 20)
Sommige grote sterrenstelsels z ~ 10
Vroege opkomst van het kosmische web
Enorme clusters al bij z > 2
Grote, lege holtes
Grote eigenaardige snelheden
Een zeer grote homogeniteitsschaal, mogelijk van meer dan honderden Mpc
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De theorie van Erik Verlinde is omringd door tientallen andere wiskundige theorieën, die in meer of
mindere mate de huidige theorie “lambda koude donkere materie” tegenspreken. Iedere theorie is er
gekomen omdat de auteur dacht hij/zij het universum ontrafeld had. De waarnemingen zullen er voor
zorgen dat uiteindelijk alleen de juiste overblijft en voorlopig is Verlinde nog bij de koplopers.
https://www.quantamagazine.org/in-mexico-cosmologist-hunts-for-cracks-in-einsteins-gravity-theory20220223/
Wanneer verwacht je dat waarnemingen het oneens zullen zijn met de algemene relativiteitstheorie?
Celia Escamilla-Rivera (23 februari 2022): Daar zijn we dicht bij. Ik ben er zeker van dat de onlangs
gelanceerde James Webb-ruimtetelescoop een nieuwe deur zal openen met waarnemingen die dichter bij de
oorsprong van het universum liggen. We zullen het tijdperk zien waarin waterstof en helium samensmelten
om de eerste sterrenstelsels in het universum te vormen. Ik vermoed dat de algemene relativiteitstheorie op
dat moment niet gaat werken omdat de energie zo hoog is. Dus dat tijdperk kan je een zeer
waarheidsgetrouwe test geven over welk soort zwaartekrachttheorie de juiste is. Machine learningarchitecturen kunnen nu zelfs naar grote kosmologische datasets kijken en een zwaartekrachttheorie
afleiden. Dit is een nieuwe werkwijze.
Volgens Escamilla-Rivera breekt het nieuwe tijdperk van precisiekosmologie aan. Een terrein waarop ze
pioniert in haar thuisland Mexico. Precisiekosmologie combineert grote en diverse datasets met nieuwe
statistische methoden, machine learning en supercomputers. "Dankzij deze gegevens kun je een deur
openen en al deze theorieën classificeren en zeggen welke werken en welke niet", zei ze.
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Video over de theorie van Erik Verlinde
https://vimeo.com/194032741
https://darkmattercrisis.wordpress.com/2021/12/01/63-hybrid-models-may-solve-mystery-of-dark-matter/
Hybrid models may solve mystery of dark matter
Tobias Mistele, December 1st, 2021
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Volgens MOND blijft er op grote afstand nog steeds een lichte aantrekkingskracht bestaan.
De eenheid van de gravitatieconstante is m³ / (s² kg). G is dus afhankelijk van het eenhedenstelsel.𝐹 =
𝑚𝑎 𝜇( ⁄ )
MOND wordt beschreven als een wijziging van de 2e wet van Newton die dan geschreven wordt als: 𝐹 =
𝑚𝑎 𝜇( ⁄ )
Waarin 𝐹 de newtoniaans gravitatiekracht, die inwerkt op een massa m.
Newtoniaanse versnelling van m is a en 𝜇( ⁄ ) is een interpolatiefunctie die gelijk is aan 1 wanneer a ≫
𝑎 en gelijk is aan ⁄ voor a ≪ 𝑎 . Hierin is 𝑎 een specifieke ultra kleine versnelling, die door MOND
gedefinieerd wordt.
De interpolatiefunctie 𝜇(𝑥) (met x = ⁄ ) die in de natuur gebruikt wordt is niet echt gekend maar is ook
niet erg belangrijk. Het is gebruikelijk dat hiervoor gebruik gemaakt wordt van 𝜇 𝑥 =
. In het
concrete geval van MOND wordt dat dus 𝜇 𝑎, 𝑎

=

Zie https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75653
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