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I Wat is een zwart gat?
I Wat gebeurt er als de zon een zwart gat is?

I Wat zijn wormgaten?

I Wat zijn witte gaten?



Wat is een zwart gat?



Fusie in sterren



Wat gebeurt er als de waterstof op is?
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Wikipedia



Wat gebeurt er als de waterstof op is?



Hoezo stort de ster niet eerder ineen?
Gasdruk



c©NASA



Zwart gat: zeer dicht/compact met enorme
massa
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Hoezo is het een zwart gat?
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Hoezo is het een zwart gat?



Wat gebeurt er als de zon een zwart gat zou zijn?
Wij gaan dood, maar niet omdat wij in het zwarte gat vallen



I Massa van zon verandert niet, dus zwaartekracht van
aarde verandert niet

I Geen lichtbron meer, geen energie of warmte op aarde
→ Alles gaat dood op aarde

I Aarde blijft vrolijk rond het zwarte gat draaien.
→ Een zwart gat is geen stofzuiger





Miller’s planeet







Getijden

I Golven omdat de planeet onder het water doordraait



Tijddilatatie

I Klokken langzamer dichtbij zware objecten
I Klokken op satellieten langzamer dan op aarde

→ Tijd is relatief: tijd gaat niet overal even snel voorbij





Spaghettificatie: einde film
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Spaghettificatie: einde film

I Getijdenkracht lager voor zware zwarte gaten, superzware
zwarte gaten minder dicht

I Spaghettificatie niet in elk zwart gat, sommige zwarte
gaten zijn veilig!



Andere gaten (hypothetisch): wormgaten



Wormgaten: snel reizen

Moeilijk om te produceren: negatieve massa noodzakelijk



Andere gaten (hypothetisch): witte gaten



Andere gaten (hypothetisch): witte gaten

I Omgekeerde van een zwarte gat: Licht kan naar buiten,
maar wij niet naar binnen!

I Optie 1: wormgat met zwarte gat & witte gat:
Schwarzschild wormgat/Einstein-Rosen brug

I Optie 2: heel klein zwart gat: meer (Hawking)-straling dan
het kan opnemen (einde van een zwart gat)
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Samenvatting

I Zwarte gaten
I Zwarte gaten zijn geen stofzuigers!
I Tijd is niet overal hetzelfde
I Getijdenkrachten bij zwart gat zijn sterk

I Door een wormgaten kan je heel snel reizen
I Witte gaten zijn het omgekeerde van een zwart gat

I Ga er niet naar gaten in het heelal, het is meestal dodelijk!


