
Datum: donderdag 4 juli 2013 Tijd: 23:27:04

Eén theorie die ALLES beschrijft.



 2

Uitvoerige titel: 

Het afleiden van ALLES wat mogelijk is vraagt inzicht. En dit inzicht verkreeg ik door de mooie 

wiskundige vondst van Grigori Perelman dat knopen alleen te leggen zijn in 3D-ruimte. En uit een 

eenvoudige, want lineaire wiskundige analyse van een complete niet-reduceerbare 4D-ruimtetijd 

symmetrieën analyse bleek de hele Kwantum Mechanica te volgen, zoals het gebruikt wordt in het 

zogenaamde Standaard Model van Speciaal Relativistische Elementaire Deeltjes Fysica. En met het 

bewijs van Grigori Perelman blijkt dit echt de enige correcte wiskundige analyse van onze 

werkelijkheid te kunnen zijn.

Autheur: Ir. M.T. De Hoop

Bouwensputseweg 6

4471RC Wolphaartsdijk, Zeeland, Nederland

Telefoon: 0(+31)6 12 66 82 08

E-mail: tomdehoop@solcon.nl 

Homepage: http://quantumuniverse.eu 

mailto:tomdehoop@solcon.nl
http://quantumuniverse.eu/


 3

Inhoud

    Onderwerp:                                                                                                                  Pagina:
  ─────────────────────────────────────────────┼─────────
     Titel   1
     Lange Titel   2
     Auteur   2
     Inhoud   3
     Overzicht   4
     Introductie   5
     Wiskundige Methoden   6
     Resultaten, Discussie en Conclusies 13
     Dankbetuiging 14
     Tabellen 15
     Gebruikte figuren 16
     Referenties 17



 4

Overzicht

Hoe alle mogelijke elementaire deeltjes met al hun eigenschappen kunnen worden afgeleid met een 

zogenaamde “Wiskundige Analyse”, ofwel lineair, wordt in dit schrijven uitgelegd. Alle mogelijke 

symmetrieën in de 4D-ruimtetijd worden geanalyseerd op een niet-reduceerbare manier. 

En deze analyse beschrijft wiskundig representatie groepen die álle mogelijke elementaire deeltjes 

tezamen met ál hun mogelijke eigenschappen volledig verklaren.

In deze analyse blijkt dat elementaire deeltjes beschreven MOETEN worden als harmonisch 

oscillerende trillingen in het 2D-vlak loodrecht op de bewegingsrichting. De frequentie van 

oscillatie in dit 2D-vlak van oscillatie verklaart waarom de energie van Elementaire Deeltjes 

ALTIJD evenredig is met een frequentie. Deze harmonische oscillatie heeft natuurlijk ook een 

behouden impuls-moment in de richting van beweging van het beschreven elementaire deeltje en dit 

eenvoudige wiskundig afgeleide feit verklaart gelijk waarom alléén de “heliciteit”, ofwel het

impulsmoment in de bewegingsrichting een behouden grootheid MOET zijn! En deze behouden 

grootheid verklaart precies waarom alle mogelijke elementaire deeltjes zogenaamde “spin”

MOETEN bezitten die ALTIJD groter dan nul moet zijn!

Elementaire deeltjes moeten uitgebreid beschreven worden in het 2D-vlak loodrecht op de 

bewegingsrichting en kunnen dus niet als 1D-punt-deeltjes beschreven worden om deze 

eenvoudige, want lineaire “wiskundige” analyse te laten voldoen aan  het Samenhangende Acties 

Principe van Albert Einstein.

Met andere woorden, het blijkt noodzaak om kromming van ruimte-tijd in de eenvoudige 4D-

ruimte-tijd analyse mee te nemen! En waarom alléén een 4D-ruimtetijd analyse correct is zal ook 

worden uitgelegd!

Bijvoorbeeld, het spin1 elementaire foton is niet een 1D-punt-deeltje welke het EM-veld 

draagt, maar is zelf als 2D-harmonisch oscillerend “elementair deeltje” in het 2D-vlak loodrecht op 

de bewegingsrichting vanuit wiskundig oogpunt bezien VOLLEDIG verantwoordelijk voor het

gedetecteerde EM-veld dat door dit zogenaamde “foton” zo precies wiskundig beschreven wordt.
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Introductie

Lees allereerst eens hoe KM aan mij werd uitgelegd tijdens mijn studie tot theoretisch fysicus [1].

In dit artikel zal het Standaard Model [4] van elementaire deeltjes fysica worden verklaart vanuit 

een volledige, maar wel niet-reduceerbare, symmetrieën analyse, door deze via een eenvoudige 

wiskundige analyse volledig af te leiden.

Het feit dat Kwantum Mechanica altijd moet worden opgelost in de complexe Hilbert-ruimte wordt

volledig verklaart door het feit dat kromming van de enig mogelijke 4D-ruimtetijd MOET worden 

meegenomen in de KM. Bij deze analyse blijkt probleem 6 van David Hilbert [47] volledig te zijn 

opgelost. De wiskundige consequenties over hoe het Standaard Model [4] herschreven moet worden 

om het op logische wiskundige grondslagen te kunnen begrijpen wordt ook uitgelegd. 

In dit artikel worden alle mogelijke “materie”-deeltjes (fermionen) en alle mogelijke krachten-

deeltjes (bosonen) verenigd in een theorie van ALLES, hetgeen gewoonlijk de Grote Unificatie 

Theorie genoemd wordt. Er wordt uitgelegd waarom er maar 2 massaloze elementaire deeltjes 

mogelijk zijn in elk mogelijk universum (het spin2 graviton en het spin1 foton). Ook waarom alleen 

elementaire fermionen meerdere zogenaamde “families” kunnen bezitten met alleen verschillende 

rust-massa's wordt uitgelegd.

Uit het wiskundige verschil in de beschrijving van fermionen en van bosonen blijkt nu eenvoudig 

dat zogenaamde “Super-Symmetrie”, ofwel symmetrie tussen fermionen en bosonen, incorrect is.

Ook zal worden uitgelegd waarom, net als het detecteerbaar EM-veld, ook het symmetrische spin2 

gravitatieveld energie bezit recht evenredig met een frequentie. Deze energie is echter niet 

detecteerbaar omdat het niet kan wisselwerken met het EM-veld. Het enige wat het gravitatieveld 

doet is de afgelegde banen van fotonen buigen, maar dit is een veelal niet zichtbaar hogere orde 

effect. Dit is een van de redenen waarom maar zo'n 7% van alle energie in ons universum zichtbaar 

is.
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Wiskundige Methoden

Om causaliteit uit te leggen, wordt eenvoudige, want lineaire wiskundige analyse gebruikt. Precies 

zoals iedereen dat op de middelbare school geleerd heeft.

Voordat met de theorie die ALLES beschrijft begonnen wordt zullen eerst een paar vereiste 

aannames besproken worden. Alle gebruikte aannames worden volledig onderbouwd.

Ten eerste zal de theorie moeten voldoen aan het Samenhangende Acties Principe van Albert 

Einstein [8], ofwel kromming van ruimte-tijd in de wiskundige analyse moeten meenemen. Deze

kromming zal moeten worden meegenomen op twee verschillende manieren: Macroscopisch en

microscopisch. Macroscopisch worden de banen van planeten rond een veel zwaardere zon of zwart 

gat beschreven. Deze beschrijving leidt tot de bekende precederende elliptische banen rond de 

zware aantrekkingsbron, zoals voor het eerst beschreven werd door Karl Schwarzschild [9]. 

De microscopische beschrijving die aan het SAP [8] voldoet komt naar voren door 

elementaire deeltjes te beschrijven als uitgebreide deeltjes in het 2D-vlak loodrecht op de 

bewegingsrichting. Deze SAP [8] eis verklaart waarom alle elementaire deeltjes energie bezitten die 

recht evenredig met een detecteerbare frequentie is en waarom de harmonisch oscillerende deeltjes 

een constant impuls-moment in de bewegingsrichting bezitten, ofwel heliciteit [10], dat altijd groter 

dan 0 is. Uit wiskundige analyse blijkt dat de gemiddelde uitgebreidheid t.o.v. het inertiaal-stelsel 

dat met oorsprong met de gemiddelde positie, ofwel de SR-wereldlijn [11], meebeweegt gelijk is 

aan: 2<ρ> = ρmax + ρmin = 3ρmin  = s · φ · lћ , ρ is de afstand t.o.v. de gemiddelde oorsprong. (1)

Met s [12] de behouden spin in de bewegingsrichting, zonder de ћ [13] omdat deze constante al 

gebruikt is in de Planck-lengte lћ [14] en φ [15] de Gouden Ratio. Zie ook figuur 1.

Onder andere legt dit ook uit dat er nog nooit spinloze elementaire deeltjes [16] in een experiment 

gevonden zijn. De Differentiaal Vergelijkingen om ρ(τ) in (1) op te lossen en om de te beschrijven 

harmonische oscillatie van alle mogelijke elementaire deeltjes [16] te beschrijven bestaat uit 2 

achtereenvolgende eerstegraads tijd-afgeleide Differentiaal Vergelijkingen. Met τ de eigen-tijd, 

ofwel de tijd gemeten vanuit het inertiaal-stelsel dat met het deeltje meebeweegt. Deze Differentiaal 
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Vergelijkingen zijn volledig op te lossen voor x = ρ2 met 2 R(and)v(oor)W(aarden). 

Er blijken maar twee verschillende oplossingen voor deze RvW te bestaan: De RvW zijn of open of 

gesloten. Open-RvW verschillen van gesloten RvW door een extra vrijheidsgraad. Het is een 

positief geheel getal die het aantal rotaties aangeeft waarna de harmonische oscillatie weer hetzelfde 

is. Dit wiskundige feit betekent dat fermionen met open RvW beschreven moeten worden en alle 

bosonen, ofwel “krachten-deeltjes”, met gesloten RvW beschreven moeten worden. Als direct 

wiskundig resultaat hiervan kennen alle elementaire bosonen maar één “familie” voor alle 

mogelijke symmetrie groepen.

Op dit ogenblik behoeven we eigenlijk alleen nog maar het aantal ruimtelijke dimensies te 

bepalen voor een zelf-consistente wiskundige analyse  van de theorie die alles beschrijft wat 

mogelijk is! Massaloze deeltjes bewegen met de constante lichtsnelheid c. Dit impliceert dat tijd 

ook als een ruimtelijke coördinaat geanalyseerd kan worden na vermenigvuldiging met c. Dit werd 

begin vorige eeuw door Albert Einstein geanalyseerd. Speciale Relativiteit [5] analyseert 4D-

ruimte-tijd vectoren omdat tijd en ruimte beide geanalyseerd moeten worden in een correcte 

wiskundige analyse. Tijd maal c en ruimte zijn alleen orthogonaal als er geen beweging is (anders 

Lorentz-contractie en tijd-dilatatie). De enige vraag die we nu nog moeten stellen is, of er maar 3 

verschillende ruimtelijke vrijheidsgraden zijn, of dat er misschien nog meer ruimtelijke 

vrijheidsgraden zijn, zoals o.a. verondersteld wordt in snaren theorieën.

Rond 2004 werd dit probleem volledig opgelost door Grigori Perelman [17] samen met Prof. Dr. 

Richard Hamilton [18] aan de Stony Brook universiteit in New York. In dit werk liet Grigori 

Perelman zien dat knopen alléén te beschrijven zijn in 3D-ruimte, ofwel 4D-ruimtetijd [20].

Het SAP [8] herschreven Standaard Model [4] van Kwantum Velden Theorieën [6] moet

elementaire deeltjes nu beschrijven als harmonisch oscillerende golven in het 2D-vlak loodrecht op 

de bewegingsrichting. In deze analyse worden fermionen beschreven met open-RvW met als direct 

gevolg dat er meerdere zogenaamde “families” van kunnen bestaan met rust-massa's groter dan nul. 

Ons universum heeft 3 verschillende fermionen-families, die alleen andere rust massa's hebben.
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Massieve harmonisch oscillerende fermionen kunnen altijd zo geanalyseerd worden dat ze vooruit, 

achteruit en weer vooruit bewegen (hierom is voor deze deeltjes de heliciteit geen constante), zo dat 

het afgelegde oscillerende pad knopen toelaat. Dit leidt tot de volgende eenvoudige conclusie:

Fermionen kunnen alléén beschreven worden in 4D-ruimtetijd.    (2)

Fermionen zijn de primaire bronnen van alle mogelijke krachten-velden, dus zonder fermionen ook 

geen bosonen, ofwel niets. Ook al kunnen bosonen zelf natuurlijk ook bronnen van krachtenvelden 

zijn door lading of ongeladen massa > 0, zoals het Z-boson, welke natuurlijk ook zelf bronnen van 

krachten-velden zijn.

Volgens (2) zijn de enige grootheden die wiskundig geanalyseerd kunnen worden 4-vectoren [20] 

van een bepaalde orde, ofwel aantal Griekse indices, waarbij scalars nul indices bezitten.

Wet (2) is niet alleen geldig in Speciale Relativiteit maar ook in Algemene Relativiteit. En dit

resulteert in wiskundig eenvoudige, want goed voor te stellen analyseerbare problemen.

Uit (2) volgt ook dat alle continue transformaties te geven zijn met een door 2 indices gegeven 

transformatie-tensor. En deze 4 x 4 transformatie-tensor Tμν is uniek te schrijven als de som van 

een symmetrische en een anti-symmetrische transformatie tensor:

Tμν = Sμν + Aμν    (3)

De symmetrische transformatie-tensor Sμν heeft 10 vrijheidsgraden en de anti-symmetrische 

transformatie-tensor Aμν heeft 6 vrijheidsgraden. Alle elementaire deeltjes [16] bezitten spin [12]

die groter dan nul is en deze spin wordt verklaart door deze deeltjes te beschrijven volgens het SAP 

[8]. In deze analyse is spin niet meer “intrinsiek”, maar bezit echt een ruimtelijke uitgebreidheid in 

het 2D-vlak loodrecht op de bewegingsrichting. M.a.w. de spin heeft een wiskundige representatie

die ook gebruikt kan worden om andere eigenschappen mee te beschrijven, zoals de twee 

transformatie-tensoren van (3).

De anti-symmetrische transformatie tensor Aμν is te representeren met spin½ x spin1. De spin1 is 

een representatie van het anti-symmetrische EM-veld en de spin½ representeert de ladingen als 

bronnen voor het EM-veld. Dus, het foton draagt niet het EM-veld, maar is zelf de niet-
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reduceerbare representatie van dit veld.

De symmetrische transformatie-tensor Sμν is te representeren door spin½ x spin2. Hierbij staat de 

spin2 representatie voor het symmetrische gravitatieveld en de spin½ representeert de altijd 

massieve deeltjes als bronnen van dit gravitatieveld.

Let op: De spin½ massa's en ladingen zijn hier deeltjes en niet alleen elementaire deeltjes [16]!

Uit (3) is eenvoudig af te leiden dat de enige waar te nemen deeltjes de volgende spin-waarden 

kunnen bezitten: s € {½, 1, 2}    (4)

Het EM-veld is anti-symmetrisch dus laat zowel positieve alsook negatieve ladingen toe, terwijl het 

symmetrische gravitatieveld alleen aantrekking tussen massa's kan beschrijven.

De ijk-symmetrie [21] van het Standaard Model [4] is: U(1) x SU(2) x SU(3)    (5)

Elke wiskundig te analyseren ruimte heeft maar drie orthogonale richtingen. Hierdoor blijkt 

de ijk-symmetrie [21] van het Standaard Model [5] precies de maximaal mogelijke ijk-

symmetrie voor de enig mogelijke wiskundige analyse te kunnen zijn.

De U(1) x SU(2) ijk-symmetrie beschrijft gemixt volgens de Weinberg-hoek [22] het U(1) 

EM-veld, ofwel het massaloze ongeladen spin1 foton, en de SU(2) zwakke kernkrachten [23] 

waarvan er twee geladen zijn met ± elektron-lading e [24], beschreven als W± , en de door de SU(2) 

symmetrie aanwezige nog zwaardere ongeladen Z-boson. Al deze U(1) x SU(2) bosonen hebben 

natuurlijk spin1.

Elektrisch geladen deeltjes wisselwerken met het EM-veld in alle richtingen en zullen daardoor ook 

wisselwerken met het spin2 gravitatieveld, ofwel bezitten altijd rust-massa's groter dan nul.

Op wiskundige basis beschrijft de SU(3) [25] ijk-symmetrie groep alle quarks [26] als

elementaire spin1½ deeltjes zonder zogenaamde isospin [27]  van QCD [28]. Alle mogelijke 

“stabiele” spins zijn gegeven door (4) en omdat quarks [26] spin1½ elementaire deeltjes zijn 

kunnen ze niet zelfstandig als stabiele deeltjes voorkomen, maar komen altijd in groepjes voor van 

minimaal twee quarks in een hele dichte quark-achtergrond. Ook hierom zien we maar zo weinig 

massa en energie van ons EM-waargenomen universum. De spin1½  van quarks impliceert
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direct dat de enig mogelijke quark ladingen uitgedrukt in elektron-lading de volgende moeten zijn:

quark-lading qq € {±⅓, ±⅔}    (6)

Experimenteel worden alléén ladingen gelijk aan een geheel aantal malen de elekron-lading 

waargenomen, dus de gevonden quark-lading (6) verklaart ook weer dat ze alleen samen kunnen 

voorkomen.

Als gevolg van deze analyse blijken de enig mogelijke spin-waarden van spin s [12] van 

elementaire deeltjes [16] te voldoen aan: s € {½, 1, 1½, 2}    (7)

Elke ijk-symmetrie [21] is een anti-symmetrische symmetrie en hierom is het gravitatieveld niet 

met ijk-symmetrie [21] te beschrijven, ook al wordt dit toch dikwijls aangenomen!

Alle enigszins stabiele quark combinaties worden Hadronen [29] genoemd. De gecombineerde 

bosonen zijn gluonen [30] en mesonen [31]. De gecombineerde fermionen heten Baryonen [32], 

ofwel het proton [33] en het neutron [34]. In QCD [28] worden gluonen [35] verondersteld 

elementaire deeltjes te zijn die de sterke kernkracht [36] beschrijven, echter zulke elementaire 

bosonen kunnen niet worden afgeleid uit een volledige niet-reduceerbare 4D-ruimtetijd 

symmetrieën analyse. Alleen de aangenomen spin1 van gluonen [36] is correct. In

QCD [28] bezitten quarks een zogenaamde “kleur” omdat de karakteristieke grootheid 3 

verschillende waarden kan aannemen (Rood, Blauw and Groen). Wiskundig is dit echter alleen 

maar het gevolg van de SU(3) ijk-symmetrie groep. Een Baryon [32] als een stabiel deeltje is 

kleurloos. Neem als voorbeeld een proton uud bijvoorbeeld beschreven als uRood -uBlauw-dGroen. 

Dit impliceert voor de sterke kernkracht dat deze zowel een kleur annihileert en een andere kleur 

creëert. En dit is alleen mogelijk in de vorm van een samengesteld gluon uit twee quarks. Eigenlijk 

moet het een anti-quark quark koppel zijn zodat zowel een quark geannihileerd wordt alsook een 

andere kleur quark gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld ūRood-uBlauw, met  ū Rood een Rood anti-quark 

van het up-type. Hier zal de anti-quark de Rood gekleurde quark annihileren en de Blauw up-quark 

zal na deze interactie ontstaan. Dit proces wordt ook enigszins beschreven in de uitleg over de 
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sterke kernkracht [36], echter deze uitleg gaat er vanuit dat spin1 elementaire gluonen [37]ook 

meedoen in deze interactie. En dit volgt niet uit de enig mogelijke complete niet-reduceerbare 4D-

ruimtetijd symmetrieën analyse.

Ons universum heeft 3 verschillende fermionen-families en dit impliceert 6 verschillende

quarks [26] (up-down, charm-strange, top-bottom) en hun anti-quarks, ofwel 12 verschillende 

quarks [26].

De elementaire Leptonen [38] kennen voor iedere familie een elektron [39], het anti-deeltje 

het positron [40] en zijn ongeladen derde deeltje het neutrino [41]. 

Dit resulteert dus in totaal in 3 x 3 = 9 verschillende elementaire Leptonen [38].

Samen met de quarks resulteert dit dus in (4 + 3) x n verschillende elementaire fermionen [42] in 

een universum met n fermionen-families. Ons universum heeft dus 7 x 3 = 21 verschillende 

elementaire fermionen.

Uit de meest algemene transformatie-tensor (3) en de wiskundig gelijkwaardige 

spin-representatie: spin2 x spin½ + spin1 x spin½     (8)

Weten we nu dat de enige twee elementaire massaloze (noodgedwongen ook ongeladen) deeltjes de 

volgende  zijn: Het spin1 foton [43] en het spin2 graviton [44]    (9)

Deze deeltjes bewegen allebei met de maximale lichtsnelheid [45] en dit is geldig voor elke 

observator. Door Lorentz-contractie blijken zulke massaloze elementaire deeltjes [16] bij observatie 

echte 1D-punt-deeltjes. Echter, op het moment van emissie of absorptie hebben zowel het fermion 

en het betrokken boson precies dezelfde gemiddelde positie, waardoor de emissie/absorptie 

beschreven kan worden met uitgebreide harmonisch oscillerende golven in het 2D-vlak loodrecht 

op de bewegingsrichting van het fermion, zie ook (1).

De enige andere 3 elementaire Bose-deeltjes in elk mogelijk universum zijn natuurlijk de spin1 

SU(2)-ijk-symmetrie geladen zwakke kernkracht deeltjes W±  en het ongeladen Z-boson.

Ofwel, een universum met n fermionen-families heeft:

Totaal aantal verschillende elementaire deeltjes = (5 + 7 x n) (10) 
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En deze elementaire deeltjes volgen volledig tezamen met al hun eigenschappen uit een 

complete niet-reduceerbare 4D-ruimtetijd symmetrieën analyse, precies zoals David Hilbert [47] dit 

al voor zich zag op het Internationale Congres voor Wiskundigen in Parijs in 1900. Hij hoopte dat 

alle natuurwetten wiskundig via een geometrische analyse af te leiden zouden kunnen zijn in 

probleem 6 [47] van zijn 23 gepresenteerde problemen in Parijs.

Deze wiskundige analyse resulteert dus in 26 verschillende elementaire deeltjes [16] in ons 3-

fermionen families universum met spins gegeven door (7). Zie ook de tabel 1, pagina 15, of de lijst 

op pagina 6 van het artikel “elementary particles” [16].
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Resultaten, Discussie en Conclusies

Alle mogelijke elementaire deeltjes met al hun eigenschappen zijn volledig af te leiden uit een 

complete, niet-reduceerbare, geometrische analyse van de enig mogelijke 4D-ruimtetijd.

Dit lost probleem 6 van David Hilbert volledig op [47].

Alleen op basis van deze geometrische analyse zijn we in staat de Kwantum Mechanica zoals die 

leidde tot het zogenaamde Standaard Model [4] echt te begrijpen.

De nu gebruikte Kwantum Chemie gebaseerd op Hartree-Fock [48] en SR Hartree-Dirac

analyses worden niet begrepen en kunnen daarom niet goed gebruikt worden om nieuwe medicijnen 

te ontwikkelen tegen alle nog niet overwonnen ziekten, en dat zijn er nu nog héél veel! De gebruikte 

wiskunde laat alleen goede benaderingen toe voor de meest eenvoudig voor te stellen moleculen. 

Daarnaast worden de oplossingen niet begrepen zodat gevonden oplossingen eigenlijk gewoon 

toevallige treffers zijn.

Om echt begrip van ziekten te krijgen behoeft men slechts het Standaard Model [4] te 

herschrijven, zo dat het voldoet aan het SAP [8], ofwel dat kromming van de énig mogelijke 4D-

ruimtetijd in de analyse van elementaire deeltjes wordt meegenomen. Daarna behoeft men alleen 

nog de Feynman regels in overeenstemming met het SAP [8] te beschrijven om echt begrip te 

krijgen van nu nog niet te begrijpen problemen, ofwel om gewoon echt begrip te krijgen van de 

werkelijkheid.

In mijn ogen is het nog steeds heel jammer dat niemand de KM begrijpt en ondanks dit onbegrip de 

aandacht steeds meer gericht wordt op “Super-String” theorieën, waar de KM onbegrepen wordt 

geanalyseerd. In deze analyses hebben ze zelfs 10D-en 11D-ruimtetijd nodig en dit is niet alleen 

niet voor te stellen, maar blijkt gewoon incorrect te zijn. Om een kort voorbeeld te geven, waarom 

denken fysici dat Super-Symmetrie mogelijk is? We hebben 3 families van fermionen maar van alle 

bosonen maar een type voor alle mogelijke symmetrie-groepen.
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Tabellen

Tabel 1

Alle mogelijke elementaire deeltjes in ons universum afgeleid uit een volledige niet-reduceerbare 

4D-ruimtetijd symmetrieën analyse.

Fermionen: 3 verschillende  
families

Bosonen: Het spin2 graviton en de U(1) 
x SU(2) x SU(3) ijk-bosonen.

Leptonen: elektron, muon en tauon + anti-deeltjes Graviton, een spin2 massaloos ongeladen deeltje

Leptonen: massieve ongeladen neutrino's Foton, een spin1 massaloos ongeladen deeltje

Quarks 1st familie: up-quark + down-quark Zwakke-kernkrachten: Massieve spin1 {W±, Z}

Quarks 2nd familie: charm-quark + strange-quark Sterke-kernkrachten: spin1 gekleurde 
quark+anti-quark gluonen

Quarks 3rd familie: top-quark + bottom-quark Mesonen: alle niet-gluon Bose-quark 
combinaties

Alle fermionen hebben zogenaamde anti-deeltjes met omgekeerde ladingsteken bij geladen deeltjes en tegengestelde 
heliciteit bij de ongeladen neutrino's. Alle Leptonen zijn spin½ deeltjes en alle quarks zijn spin1½ deeltjes zonder 
isospin. 
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Gebruikte Figuren

Figure 1 Het harmonisch oscillerende deeltje beschreven vanuit het inertiaal-stelsel dat met het 
deeltje meebeweegt in de positieve z-richting. De oorsprong gekozen op de gemiddelde positie, 
ofwel de SR-wereldlijn gekozen als de z-as. De analyse gebruikt pool-coordinaten (ρ, θ, z) met θ = 
0 de positieve x-as. De spin S in dit inertiaal-stelsel is de behouden heliciteit wiskundig expliciet 
beschreven in deze SAP consistente beschrijving van het geanalyseerde elementaire deeltje. De 
uitgebreidheid in het 2D-vlak van oscillatie voldoet aan (1).
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