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Enkele groot getalle word eers bespreek. Een getal waarvan ’n mens sekerlik moet kennis 
neem, is die googol1 – let wel, nie google nie, maar googol waar ’n 100googol =10 . Googol se 
naam het onstaan by die negejarige neef van die wiskundige Edward Kasner. Om die grote 
van hierdie getal te kan begryp, dink aan ’n ander getal wat as Eddington se getal, EddN   
bekend staan. Die wiskundige sterrekundige Eddington het bereken dat die aantal protone in 
die sigbare heelal baie groot moet wees, nl. ongeveer 8010 protone. Vergelyk  EddN  nou met 
die googol. Dan kry ’n mens dalk ’n idee van hoe groot ’n googol is. Om ’n verdere idee van 
googol te kry, dink daaraan dat een googol 70!  Moet egter nie skrik nie. Daar is ’n getal wat 

die googol laat steier, nl. die googolpleks. Die googolpleks is 
100googol 1010 10 .=  Die soekenjin 

Google is na die googol vernoem met die gedagte dat dit die ruimte is waar ’n mens geweldig 
baie inligting kan opspoor, maar daar het so ’n klein glipsie met die spelling plaasgevind en 
so het Google sy naam gekry. Hierdie hele aangeleentheid het so byna tot ’n hofsaak gelei, 
maar die onmin is uiteindelik in der minne geskik. 

’n Mens mag wel vra wat die nut van sulke groot getalle is, aangesien daar geen direkte 
voordeel daarin blyk te wees nie. Soos in die vorige paragraaf aangedui, word dit dikwels 
gebruik om perspektief te skep d.m.v. vergelykings. So ’n vergelyking word byvoorbeeld 
getref deur dit te vergelyk met die aantal skuiwe wat in ’n skaakspel moontlik is, of om ’n 
idee te kry van die aantal subatomiese partikels in die sigbare heelal waar laasgenoemde ’n 
deursnee het van benaderd 2 13.85 27.70× = miljard ligjare, of in die Amerikaanse 
verwysingsraamwerk 27.70 biljoen ligjare.2 Indien hierdie afstand in kilometers uitgedruk  
word, kry ons 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Googol 
2 In die V.S.A is 1 biljoen gelyk aan S.A. se 1 miljard, nl. 1 000 000 000. ’n Mens moet versigtig wees wanneer 
hierdie terme gebruik word, want daar bestaan erge verwarring daaroor. Die Amerikaanse spreekwyse het in 
S.A. ook al sterk inslag gevind, veral onder wetenskaplikes en ingenieurs, ten spyte van wetgewing in dié 
verband, maar die meeste mense steur hulle nie meer daaraan nie. Die WAT sê egter heeltemal tereg (direk 
gekopieer): 
 biljoen s.nw. 
    1 'n Miljoen maal miljoen [1,000,000,000,000]. 
    2 In die V.S.A. en Frankryk, 'n duisend maal miljoen [1,000,000,000]; miljard.  
miljard 
    I telw. 
    1 (gew. in kombinasie met 'n telw.) Duisend miljoen.  
Vir meer inligting hieroor slaan gerus na in  https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales 

https://en.wikipedia.org/wiki/Googol
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales
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27.70 1000000000 ligjare
27.70 1000000000 365.25 ligdae 
27.70 1000000000 365.25 24 60 60 ligsekondes
27.70 1000000000 365.25 24 60 60 300000 8.7146 10  km

×
× ×
× × × × ×
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wat nogal ’n gedugte afstand is. Die volume waarna hier verwys word is dus ’n sfeer 

met’n deursnit van 148.7146 10×  kilometer. Hierdie deursnit gee dus ’n volume  van 
3144 8.7146 10

3 2
 ×

π 
 

km3, of uitgeskryf ongeveer 443.4653 10×  km3. 

In terme van groot getalle is benewens Parsenak3 in die geval van die Riemann-hipotese ’n 
ander Suid-Afrikaner se naam ook vasgelê, nl. die wiskundige, Stanley Skewes.4 Skewes se 
getal is bepaal as die getal wat gebruik kan word as die boonste grens vir x  vir die kleinste 
natuurlike getal waarvoor ( ) ( )x li xπ > waar ( )xπ  die priemgetal telfunksie  is en dui op die 

aantal priemgetalle kleiner of gelyk aan x waar ( ) ( )x li xπ > . Skewes se getal word 

gedefinieer deur ( ) ( ) ( )
2

2
ln

x dtL x li x li
t

= − = ∫ .5 Die ( )li x  funksie staan ook as die 

logaritmiese integraalfunksie bekend. Skewes het sy getal in 1933 bereken met die aanname 
dat die Riemann hipotese korrek is, maar het dit in 1955 herbereken sonder om die Riemann 
hipotese te aanvaar. Hierdie laaste resultaat het daarop neergekom dat  x kleiner moet wees 

as 
7.705 964101010eee < . Sedertdien is daar al verskeie nuwe berekenings deur persone soos 

Lehman en andere gedoen om x  veel kleiner te maak, maar bogenoemde getal het Skewes se 
naam gevestig. Op die stadium wat Skewes se resultaat bekend gemaak is, is dit algemeen 
aanvaar dat dit die grootste getal is wat tot nog toe gebruik is in enige wiskundige afleiding of 
bewys. Probeer dit op Excel bereken! Excel kan dit geensins hanteer nie. 

Die volgende vlak van groot getalle is Graham se getal, G6 wat die vorige getalle laat klein 
lyk. Hierdie getal maak van ’n nuwe notasie gebruik, nl. die toringnotasie wat vertikale pyle 
gebruik om magsverheffing aan te toon.7 Die enigste rede daarvoor is dat dit makliker is om 
te skryf en te visualiseer. Daar is ook die genestelde hakies of genestelde F notasie, maar dit 
maak geen verskil aan die leesbaarheid daarvan nie. Gebruik die googolpleks as voorbeeld: 

 
( )210

2100 10
10

googol 10 10googolpleks 10 10 10 10
10 10 10 2

 
 
 
 = = = =

= ↑ ↑ ↑
 

 
3 https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2019/09/Priemgetalle_Pieta_van_Deventer.pdf  
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Skewes%27s_number 
5 https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2019/09/Priemgetalle_Pieta_van_Deventer.pdf 
6 https://brilliant.org/wiki/ramsey-theory/ 
7 https://plus.maths.org/content/writing-unwritable-arrow-notation 
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Skewes se getal sal in hierdie formaat soos dus soos volg gedefinieer word, nl. om kleiner te 
wees as  7.705 10 10 10 964e e e↑ ↑ ↑ < ↑ ↑ ↑ . 

Die werklike toring voorstelling kan eintlik nog veel meer kompleks wees, maar dit gee 
darem ’n idee van waarnatoe beweeg word. Hierdie getal word dus van regs na links bereken 
en die googolpleks is dus ’n 1 gevolg deur 10010 nulle. Waarvoor sou Graham dit ontwikkel 
het? Die werklike Graham getal, G is so groot dat as dit uitgeskryf moet word en elke syfer is 
van Planck grootte, d.w.s elke syfer neem ’n volume in van slegs 105 34.2217 10 m−× , d.w.s 
eintlik ’n ondenkbare klein volume, sal die waarneembare heelal soos hierbo aangedui nie 
genoeg plek hê om dit neer te skryf nie.8  Hierdie getal het ontstaan in ’n bewys vir sekere 
aspekte van wat bekend staan as Ramsey se teorie.9 

Daar is nog groter getalle soos TREE(3)10 , die resultaat van ’n syferspel wat ontstaan het uit 
’n groot-getallekompetisie wat tans geen nut van enige aard het nie. Hierbenewens is daar  
ook nog Rayo se getal. Dit raak sinneloos om daarop in te gaan, want dit  hou vir die man op 
straat geen betekenis in nie. Ons sal dit dus hierby los. 

Die skrywer wil net vir die pret nog een groot getal wat in bogenoemde kompetisie na vore 
gekom het wys, nl. 111111111111111111111111, ’n getal met ’n willekeurige aantal 1-ne. 
Dis ’n redelike groot getal, maar trek nou ’n uitveestreep sowat 1mm van onder af deur die 
ene, behalwe deur sê maar die eerste twee 1-ne. Dan lyk dit soos volg: 11! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!. 
Plaas nou hakies in soos volg: ((((((((((((((((((((((11)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!)!). 
Bereken hierdie uitdrukking van binne af soos volg: 11! = 39 916 800. Dit word opgevolg 
deur 39 916 800! ens. ’n Gewone sakrekenaar se vermoë word reeds hier oorskry. Hierdie 
getal kan natuurlik na willekeur groter gemaak word. 

Die skrywer se eie maaksel vir ’n groot getal is in terme van die toringnotasie 

  vir ’n  aantal eksponente.googolpleks googolpleks googolpleks↑ ↑   

Dis natuurlik ’n absurde groot getal en heeltemal betekenisloos, maar dis wat gebeur as 
wiskundiges weer kinders (kêns?) word. Dis genoeg van hierdie speletjies. In die volgende 
paragrawe volg nog belangrike groot en klein getalle wat ’n belangrike rol in die mens se 
lewe speel, bewustelik en/of onbewustelik. 

So ’n bekende getal is Avogrado se getal of Avogrado se konstante waarvoor ons die begrip 
van ’n mol moet hê. Die geskiedenis van die mol stam van die aantal atome in 12 gram 
koolstof-12 af. Avogrado se getal is direk hieraan gekoppel op die volgende manier: Die 
begrip is al baie jare in gebruik, maar op 20 Mei 2019 is internasionaal formeel besluit dat die 
aantal atome in 12 gram koolstof-12 as ’n mol bekend sal staan. Oorspronklik is hierdie getal 
eksperimenteel beraam. Hierdie getal is na die Italiaanse fisikus, Amedeo Avogadro (1776–
1856) vernoem. Avogrado se getal is vasgestel op 6.02214076 × 1023 wat dus ooreenkom met 
die aantal atome in 12 gram koolstof-12. Avogrado het die hipotese gestel dat  gelyke 
volumes gas onder vergelykbare toestande presies dieselfde aantal molekules bevat. Hierdie 
hipotese is korrek bevind vir gasse by relatief lae druk en hoë temperatuur vir wat  “relatief 
lae druk en hoë temperatuur ” ook al mag beteken. Dit beteken dat elemente of bestandele 

 
8 https://brilliant.org/wiki/grahams-number/#:~:text=It%20is%20so%20large%20that,105%20m3. 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Ramsey%27s_theorem    
10 https://www.youtube.com/watch?v=3P6DWAwwViU  

https://www.britannica.com/biography/Amedeo-Avogadro
https://brilliant.org/wiki/grahams-number/#:%7E:text=It%20is%20so%20large%20that,105%20m3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramsey%27s_theorem
https://www.youtube.com/watch?v=3P6DWAwwViU


massa-gewys vergelyk kan word deur ’n mol van elke element of bestandeel se massa onder 
dieselfde omstandighde te meet en dan te vergelyk. As voorbeeld: Die Avogradogetal 
suurstof atome het ’n massa van 15.999 gram. Gevolglik weet ons dat dat suurstof atome 
meer massa het as (12 gram) koolstof-12 atome. 

As dit by klein getalle kom, is daar interessant genoeg tans volgens alle aanduidings onderste 
grense. Later sal ietsie meer hieroor gesê word. 

Vandag word verwysings soos giga-, nano-, angstrom- en Planck-lengtes gebruik asof almal 
weet waarvan gepraat word. Dit is die moeite werd om vlugtig aan hierdie verwysings aandag 
te gee. Die SI basis lengte eenheid is die meter (m) soos in ’n vorige artikel gedefineer as die 
afstand wat lig in ’n vakuum in 1/299 792 458-ste van ’n sekonde aflê. Die SI basis massa 
eenheid is die kilogram (kg) en die SI basis volume eenheid is kubieke meter (m3) wat 1000 
liter omvat. Een liter omvat ’n inhoud van 103 kubieke cm (1000 cm3). ’n Verdere 
inhoudsmaat is dus 1 kubieke centimeter (1 cm3) wat ook 1 milliliter genoem word, wat 
1/1 000-ste van ’n liter is.  Terloops in Engels word die woord “jiffy” gebruik wat in 
Afrikaans vertaal word na “kits”. In Engels het dit ’n besondere betekenis, nl. die tyd wat lig 
neem om een fermi, wat ongeveer die grootte van ’n nukleoon is te deurkruis. Een fermi is 
10−15 m. Dus is ’n “jiffy” of ’n kits ongeveer 3 × 10−24 sekonde.11  

Wat bogenoemde terme aan betref, is dit nuttig om te onthou dat 1 000 000 000 geassosieer 
word met nano en giga (en ’n miljard). So is een nanometer gelyk aan 1/1 000 000 000-ste, 
d.w.s 10-9 meter, of anders gestel 1 giga-ste van 1 meter, d.w.s. daar is giga nanometers in 1 
meter. In Suid-Afrikaanse terme sou ons ook kon sê dat 1 nanometer 1 miljardste van ’n 
meter is. Die fermi hierbo genoem is dus heelwat korter as ’n nanometer. Samevattend is 

8 bis12 = 1 greep (byte) 

1 000 000 grepe = 1 megagreep (MB of megabytes) 

1 000×1 000 000 grepe = 1 000 MB = 1 gigagreep (GB) = 1 miljard grepe 

1 000×1 000 ×1 000 000 grepe = 1 000×1 000 MB = 1 000 GB = 1 teragreep (TB) 

⸫1012 grepe = 1 000 GB = 1 TB en 109 grepe = 1 GB 

In die wêreld van die rekenaar word hierdie terme egter slegs by benadering gebruik. My 
rekenaar se hardeskyfkapasiteit soos ook dié van my rugsteun eksterne hardeskyf is in 
werklikheid = 102  gigagreep = 1024 gigagreep, d.w.s benaderd 1 TB. Nou hoekom word die 
getalle nou in terme van magte van 2 i.p.v. 10 gegee? Die rede hiervoor is dat ’n rekenaar se 
werking en so ook sy geheue op aan-af “skakelaars”, m.a.w. met slegs 2 opsies per 
konneksie, nl. aan of af, gebaseer is.  

Hierdie geheuegrootte word egter steeds uitgebrei en die volgende vlak13 is die petagreep 
(PB). Vir ’n volledige uiteensetting van hierdie waarde en die daaropvolgende groottes 
verwys [12] hieronder. 

 
11 https://www.facebook.com/439783959793365/posts/what-length-of-time-is-a-jiffythe-earliest-technical-
usage-for-jiffy-was-defined/527268647711562/  
12 Woordeboek van die Afrikaanse Taal  
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte  

https://www.facebook.com/439783959793365/posts/what-length-of-time-is-a-jiffythe-earliest-technical-usage-for-jiffy-was-defined/527268647711562/
https://www.facebook.com/439783959793365/posts/what-length-of-time-is-a-jiffythe-earliest-technical-usage-for-jiffy-was-defined/527268647711562/
https://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte


Die volgende belangrike eenheid is die angstrom (Å, ook geskryf as ångström-) wat een-
tiende is van ’n nanometer, oftewel een Å is 1/10 nanometer = 10−10 m. Dis ’n lengte- 
(afstands-) eenheid wat veral by die golflengtes van elektromagnetiese golwe gebruik word.14 
Sigbare liggolwe, d.w.s. wat deur die mens waargeneem kan  word, is tussen ongeveer 400 
and 700 nanometers in lengte, anders gestel tussen 4 000 en 7 000 angstroms in lengte. 
Sigbare elektromagnetiese golwe maak slegs ’n baie klein deel uit van die spektrum van 
golwe in die kosmos soos uit die volgende kort uiteensetting van die elektromagnetiese 
spektrum gesien kan word: 

Golfnaam Golflengte 
(Angstrom) 

Golflengte 
(Nanometer) 

Golflengte 
(centimeter) 

Radio >109 >108 >10 

Mikrogolf 109 – 106 105 - 108 10 – 0.01 

Infrarooi 106 – 7 000 700 - 105 0.01 – 7×10-5 

Sigbare lig 7 000 – 4 000 400 - 700 7×10-5 – 4×10-5 

Ultraviolet 4 000 – 10 10 - 400 4×10-5 – 10-7 

X-strale 10 – 0.1 1 - 10 10-7 –10-9 

Gamma-strale < 0.1 < 1 <10-9 

Die lengtemaatstaf wat natuurlik die nanometer en die angstrom in die stof laat byt, is die 
Planck lengte.15,16  

Die Planckskaal is ’n omvattende stelsel van mates t.o.v. lengte, tyd en energie d.w.s. massa, 
d.w.s. swaartekrag wat in die veld van kwantumteorie gebruik word. Net die definisies word 
hier gegee, maar lees gerus die voetnotas. Hierdie artikel is nie nou die plek vir ’n 
wetenskaplike uiteensetting daaroor nie, maar dit sal wel later onder bespreking kom. Die 
Planck lengte eenheid is ongeveer 10-35 m. Die Planck tydseenheid is 10-43 sekonde. Die 
Planck massa eenheid  word deur die simbool Pm  aangedui en is ongeveer  21 microgram, 
d.w.s. 621 10−× gram. Anders as vir die ander Planck maatstawwe word die Planck massa nie 
as ’n onderste grens van meting beskou nie. Planck het die Planck massa slegs as ’n 
fundamentele eenheid gedefinieer. Die Planck massa word ook op ander maniere gedefinieer, 
o.a. in terme van giga-elektron volts (GeV17), synde massa wat ekwivalent aan energie is. 
Verwys gerus ook [14]. 

 Met die huidige vlak van kennis van kwantum fisika word hierdie getalle, met die 
uitsondering van die Planck massa as die kleinste meetbare eenhede beskou. Daar is egter 
sekere navorsers wat glo dat die volgende sprong in kennis voor die deur lê waar die mens 

 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum  
15 https://brilliant.org/wiki/very-small-numbers/  
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_units  
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram#SI_multiples
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https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_units
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt


meer mikroskopies sal “sien” en”weet”.  Die eerste sprong is deur Copernikus gemaak, nl. sy 
teorie dat die aarde om die son draai. Die tweede sprong was Kepler se deurbraak dat die 
aarde nie in ’n sirkel nie, maar in ’n elliptiese baan om die son draai. Die volgende sprong is 
deur Maxwell gemaak deur in ’n aantal vergelykings die verband tussen elektrisiteit en 
magnetisme waaronder elektromagnetisme, Gauss se wette, Ampere se wet en sekere ander 
fundamentele wette saam te voeg. Die volgende groot sprong was Einstein se 
relatiwiteitsteorieë tesame met sy omsettingsformule van massa na energie en omgekeerd.  

Nima Arkani-Hamed is in 1972 is in Iran gebore, maar is tans ’n vooraanstaande teoretiese 
fisikus in Princeton Universiteit, New Jersey en direkteur van die Sentrum vir Toekomstige 
Hoë Energie Fisika in Beijing, China. Arkani-Hamed18 glo dat die volgende groot sprong sal 
toon dat alles wat ons nou weet net ’n deelversameling is, of ’n spesiale geval is van wat dán 
na vore sal kom. Groter getalle sal aan die orde van die dag wees. Die kwark sal nie meer die 
basiese boustene van die atoom, d.w.s. die kosmos wees nie. Alles sal anders en dieper wees 
as wat ons tans van die kosmos en sy boustene verstaan. 

Ek vertrou dat hierdie basiese gegewens u mond sal laat water vir meer, veral die 
kosmologiese gedagtes rondom “swaartekrag”, massa ens. Ek verwys na “swaartekrag” 
omdat daar na my subjektiewe mening nie so ’n krag is nie. Swaartekrag soos ons dit ervaar 
is slegs ’n simptoom van geboë tydruimte, ’n aspek waaroor ons later sal peins. Verwys ook 
[18] hieronder. Galileo was dus reg met sy balle wat hy laat rol het, maar die interpretasie 
was miskien nie so suiwer nie, om nie te praat van die legende om die toring van Pisa nie. 
Newton se hele stelsel van wette is in ’n beperkte mate korrek, maar was dit op die regte 
beginsels gebou? Ons sal wel sien. In die tussentyd mag dit u die moeite loon om [18] 
hieronder aan te skaf. Dis een van daardie boeke wat as jy dit eers begin lees het jy dit nie 
kan neersit nie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
18 The ascent of gravity, Marcus Chown, Weidenfield & Nicholson, Croydon, 2017, bls 218-214. 
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