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T van Telescoop



- Zacharias Janssen



- Isaac Beeckman 1634

“Johannes Sacharias seght, dat syn vader 
den eersten verrekycker maeckte hier te 
lande anno 1604, naer eene van eenen 

Italiaan, daerop stont: anno 1590”



- Hans Lipperhey





Andere mogelijke Uitvinders

• Leonard Digges en Zoon Thomas (UK 1576) 

• Juan Roget (Spanje) 

• Leonardo Da Vinci 

• …



Ontwikkeling van de 
Spiegel-telescoop



Eerste poging
Niccoló Zucchi 

Rome 1616





Bonaventura Francesco 
Cavalieri (1598-1647) 

• Lo Specchio Ustorio (1629)  
 (De Brandende Spiegel) 

• Dit boek bevat ontwerpen 
die lijken op spiegel 
telescopen die nog 
uitgevonden moesten 
worden (zoals Newton en 
Cassegrain) 

• Maar Cavalieri ontworp ze 
om fikkie te stoken



Bonaventura Francesco Cavalieri

“Ik maak van deze gelegenheid gebruik om dit hier op te 
merken, maar alleen als een vreemd idee, om voldoening te 
geven aan lichtzinnige mensen, die liever cake hebben dan 

brood. Want naar mijn mening zullen deze spiegel telescopen 
nooit het niveau halen van de uitstekende refractor telescoop, 

ofwel alleen gebruik makend van spiegels of in combinatie met 
lenzen, zoals een ieder die dit zal proberen zal zien. “

Over het idee van de spiegel telescoop



René Descartes 
(1596-1650) 

• Le Monde, ou traité de la 
Lumière (1634) 

• Dioptrique (1637) 

Lost probleem van sferische 
abberatie op met 
Parabolische spiegel.



Marin Mersenne 
(1588-1648) 

• L’Harmonie Universelle 
(1636)



James Gregory  
(1638-1675) 

• Optica Promota (1662) 
Introductie van de 
Gregoriaanse Telescoop





Isaac Newton 
(1643-1727) 

• Gebruik van pek bij 
polijsten. 

• Newton Telescoop (1668) 
• Opticks (1704)



Isaac Newton, Opticks

“For the errors of reflected rays, caused by 
any inequality of the glas, are about six times 

greater than the errors of refracted rays 
caused by like inequalities.”





C van Cassegrain



Laurent Cassegrain 
(+/-1629-1693) 

• Priester/professor in Chartres 
• Cassegrain schreef een brief aan M. 

de Bercé met ontwerp van de 
megafoon. Als toevoeging was er 
een briefje bij met het ontwerp van 
een telescoop.  

• Ontwerp van deze telescoop wordt 
door M. de Bercé als afgevaardigde 
van de Académie des Sciences, 
gepubliceerd in ‘Recueil des 
mémoires et conférences 
concernant les arts et les sciences’



Isaac Newton, brief aan Henry Oldenburg, 
secretaris Royal Society

“I could wish therefore  M Cassegraine had 
tryed his designe before he divulged it; But if, 
for further satisfaction, he please hereafter to 
try it, I beleive the successe will informe him, 
that such projects are of little moment till they 

be put in practise.” 



1835 
Eerste Cassegrain  

telescopen 



1835 Thomas Grubb



1842 James Nasmyth

• Met het naar hem genoemde 
focuspunt



S van Schmidt



Bernhard Woldemar Schmidt 
(1879-1935) 

• Walter Baade moedigt 
hem aan een telescoop te 
ontwerpen  met een groot 
beeldveld. 

• Op de terugreis van een 
zonsverduistering op de 
Filipijnen komt hij op het 
idee van de Schmidt-
Camera



Een Sferische spiegel 
heeft een groot beeldveld 

zonder coma en/of 
astigmatisme

Maar heeft last van 
sferische aberatie

De Schmidt-corrector 
corrigeert voor de sferische 

aberatie



Berhard Schmidt vond 
een manier om zo’n 

corrector-plaat op een 
relatief eenvoudige 
manier te slijpen. 



Zv = the deflection of the disk 
P = applied pressure difference 
s = Poisson's ratio 
E = Young's modulus 
a= the radius of the disk 
t = the thickness of the disk 
r = the distance from the center of the disk to where the                   
deflection, Zv, is measured.





1930 
De eerste Schmidt-camera op de sterrenwacht van Hamburg. 

360mm f/1,75



Mount Palomar  
Oshin telescoop 

1948 
Corrector : 122 cm 

Hoofdspiegel : 183 cm 
f/2,5 

beeldveld 7 graden



Karl Schwarzschild 
Observatorium 

Tautenburg 
1960 

Alfred-Jensch Telescope 
Corrector : 134 cm 

Hoofdspiegel : 200 cm 
f/3,0 

beeldveld 3.3 x 3.3 gr. 



James Gilbert Baker 
(1914-2005) 

• Ontwerpt SCT in 1940 op 
basis van de Schmidt-
camera. 

• Tijdens WOII bouwt Mount 
Wilson Obervatory de 
eerste SCT voor militair 
gebruik 

• De grootste SCT is de 
James Gregory telecope -
Univ. of St. Andrews (1962)



94 cm James Gregory Telescope
University of St. Andrews



Tom Johnson  
(1923-2012) 

• Afgestudeerd USC-LA  
• Electronics Engineer 
• Richt eigen bedrijf op 
• Valor electronics









Cave Optical 
Company

4” Newton 
10” Newton

Begon zelf spiegels te 
slijpen : 
8” F/4 

12” cassegrain





















Celestron C4

• F/8  (Rich Field Zoeker / Spotting-scope) 

• F/15  (volgkijker)

















Celestron C6

• F/8 (Rich Field zoeker / Telescope / Spotting) 

• F/20 (Volgkijker) 

• Op vorkmontering met wormwiel op uur-as















Celestron C8

• F/12 

• F/17 

• Focusering hoofdspiegel met 3 assen 

• Vorkmontering (basis zelfde als C6)





















Celestron C10

• F/13,5 

• Focusering hoofdspiegel met 3 assen 

• Schmidt-camera accessoire (Fastar/Hyperstar)











Celestron C12

• F/12 

• Focusering hoofdspiegel met 3 assen 

• Verplaatsbare vangspiegel (backfocus) 

• Observatory class montering









Celestron C16
• F/11 

• Focusering hoofdspiegel met 3 assen 

• Verplaatsbare vangspiegel (backfocus) 

• Observatory class montering 

• Schmidt camera accesoire

















Celestron C22

• F/10 

• Vaste spiegel 

• Buis van Aluminium profielen



















Oh ja… 
Celestron Off-Axis 4

• De vreemde eend in de bijt. 

• Maar 1 gemaakt









Wie kocht deze eerste 
Celestron’s

en waar zijn ze nu ?



Beloit College (Wisconsin) 

Tien C10 en één C22



Denver Museum of Natural History 

C22



University of Hawaii 
88” telescoop 
Mauna Kea





















Time Town
Ted Yund 
Albany NY



Lezing van Werner von Braun 



De C22





















1970-1983  
The Orange Period

Het commerciële succes



De eisen :
• Draagbaar  8” 

• Lichte montering 

• Prijs onder $1000 

• Breed inzetbaar 

• Bijzonder uiterlijk



Nieuw ontwerp
• Gebruik van lichtere componenten 

• F/10 

• Éen-assige focusering  

• Tandwiel aandrijving 

• ORANJE buis 

• prijs $850 (+200 voor statief)





















C14

Simon Stevin













Criterion Dynamax

Niet lang na de introductie van de C8 Orange Tube 
kwam de eerste concurrent









Dynamax niet tegenstaande was Celestron 
alleenheerser op de SCT-markt, tot…..

1980



John Diebel 
1943

• Afgestudeerd CalTech 
• Doctoraat Electronica 
• Startte Meade in 1972 
• Import refractor en 

telescoop-onderdelen uit 
japan voor ATM-ers 

• 1977 begin bouw eigen 
telescopen (Newtons)





Schmidt-Corrector beide zijden halfweg gelepen





















































































StarParty at  The White House 
2009





Bronnen
• Celestron, The Early Years (PDF) - Robert Piekiel  

• Blog van Rod Mollise, aka Uncle Rod 

• De Geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap - Leo Beek 

• Choosing and Using A Schmidt-Cassegrain Telescope - Rod Mollise 

• Telescopes, Eyepieces, Astrographs - G.H Smith, R. Ceragioli, R. Berry 

• Stargazer, the life and times of the telescope - Fred Watson 

• Used SCT (PDF) - Rod Mollise 

• Telescope Optics - Rutten & van Venrooij 

• The Internet



The End


