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Lenzen en telescopen
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Lenzen en telescopen

Feiten om te onthouden!!!!
De 'naam' die lenzen krijgen, hangt af van de kromming van hun oppervlak. Dubbelbolle en dubbelholle lenzen 

hebben twee gekromde kanten, terwijl vlakbolle en vlakholle lenzen maar één gekromde kant en één vlakke kant 

hebben.

De brandpuntsafstand (f) van een lens in lucht is afhankelijk van de straal van zijn kromming en kan worden 

berekend met de “lenzenmakersformule”: 

Waarbij n  de brekingsindex is van het lensmateriaal in lucht. R1  is de kromtestraal van het lensoppervlak dat het 

dichtste bij het voorwerp staat. R2  is de kromtestraal van het lensoppervlak dat het verst van de lichtbron 

verwijderd is, en d  is de lensdikte. Wanneer d  klein is, kan de formule worden vereenvoudigd tot de “dunne 

lensformule” (zonder het laatste deel).

Het brandpunt is het punt waar:

 - een holle lens alle parallelle stralen concentreert (aan de tegenovergestelde kant van het voorwerp)

 - alle parallelle stralen vanachter een holle lens lijken te komen (aan dezelfde kant als het voorwerp)

Lenzen kunnen reële en virtuele beelden doen ontstaan, afhankelijk van het soort lens en waar het voorwerp is ten 

opzichte van het brandpunt.
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De uitvinding van het vergrootglas in de 13e eeuw leidde tot het idee dat 

bepaalde materialen, wanneer ze onder een bepaalde hoek waren geslepen, 

licht zouden kunnen breken en ons beter zouden kunnen doen zien! Vandaag 

de dag zijn lenzen onmisbaar. Het begrip hoe een lens werkt en het ontdekken 

van nieuwe manieren om lenzen te maken en vorm te geven, heeft een hele 

nieuwe wereld voor ons geopend! 

De entertainmentindustrie zou er zonder lenzen heel anders uitzien. 

Projectoren maken gebruik van een combinatie van lenzen om ervoor te 

zorgen dat we films duidelijk kunnen zien. Fotografen hebben allerlei lenzen 

om de gekste plaatjes te kunnen maken, zelfs in het donker. Ook digitale 

technologieën zoals dvd-spelers zijn afhankelijk van spiegels en lenzen om de 

gegevens van een dvd te kunnen lezen.

Hoewel de meeste lenzen licht in het zichtbare deel van het spectrum kunnen 

breken, zijn onderzoekers nu ook bezig met het maken van lenzen voor het 

infrarode en ultraviolette deel van het spectrum. Deze zijn wel nog vrij duur. 

Lenzen zijn ook gebruikt om wetenschappers te helpen bij het ontwikkelen 

van een onzichtbaarheidsmantel.

Lenzen: al vele eeuwen een bron van vermaak!

Het is vaak gemakkelijk om de grote rol van lenzen in dagelijkse 

toepassingen over het hoofd te zien. Lenzen worden in telescopen gebruikt 

om sterren en planeten duidelijk te zien. Lenzen vormen de basis van 

microscopen, die zeer kleine dingen zichtbaar voor ons maken, zoals de 

cellen in ons lichaam. Lenzen helpen bij het ontdekken van de 

macroscopische en microscopische geheimen van onze wereld.

 


