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• Korte geschiedenis van ruimtetelescopen. 
• Plaats van James Webb in de ruimte. 
• James Webb. 
• Waarom waarnemen in Infra rood? 
• Op zoek naar de eerste sterren. 
• De geboorte van sterren. 
• Planeten en het ontstaan van leven. 
• Ontwikkeling van de JWST. 
• Optisch systeem 
• Instrumenten. 















James E. Webb 
1906-1992 

 
Tweede Administrator van de 
NASA. Werd door JF Kennedy 

aangesteld. 
 



Waarom infrarood? 
 
• Koele objecten zenden 

I.R. licht uit 
• Licht van hete sterren 

en heet gas in het verre 
heelal is naar I.R. 
verschoven bij 
aankomst aan 
telescoop 

• I.R. licht gaat door 
interstellair gas en stof 







XDF Hubble - Alma 



 
Zeer gedetailleerde ESO 
opname door de Very 
LargeTelescope van het 
stervormingsgebied NGC 6729 
De pasgevormde sterren zijn 
onzichtbaar in de stofwolken 
links in het beeld.  



Vergelijking van een VLT opname in zichtbaar licht en een Hubble opname  verder in 
het infrarood. Op het linker beeld zien we duidelijk dat de stofwolken transparanter 
zijn zodat het stervormingsgebied beter zichtbaar wordt. 



ALMA image of the disc around the young 
star TW Hydrae 









Korsch 
A more general set of solutions was developed by Dietrich Korsch in 1972.[5] A 
Korsch telescope is corrected for spherical aberration, coma, astigmatism, and 
field curvature, meaning that images on a flat detector will be the same size at the 
center as at the edges, and can have a wide field of view while ensuring that there is 
little stray light in the focal plane. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Three-mirror_anastigmat&action=edit&section=4
https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_aberration
https://en.wikipedia.org/wiki/Coma_(optics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Astigmatism
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_curvature
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_curvature
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_curvature
https://en.wikipedia.org/wiki/Stray_light
https://en.wikipedia.org/wiki/Focal_plane




Beryllium 



Verstevigingen van de folie om 
doorscheuren te vermijden. 



ISIM 



                NIRCam 



NIRSpec 

Microshutter  

Installatie v.d. Microshutter 



MIRI 
 Mid Infrared Instrument 



FGS / NIRISS (Fine Guidance Sensor / Near 
Infrared Imager and Slitless Spectrograph) 
 



JWST 
opgevouwen 
in de Ariane 5 



https://youtu.be/bTxLAGchWnA 


