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zijn been loodrecht naar het pa-
pier wijzend) glijden en, terwijl we 
er voor zorgen dat het touw strak 
langs het been van de tekenhaak 
loopt (het moet daarbij echt op één 
lijn blijven), kunnen we met het pot-
lood een lijn trekken over de brede 
papierstrook.
Deze papierstrook goed vastzetten 
met punaises of stevig plakband, 
zodat het niet kan wegglijden of 
bobbelen. 
Ook een mogelijkheid is het om de 
lijn rechtstreeks op de multiplex-
plaat te trekken. In dit geval wordt 
de plaat evenwijdig aan de plank 
gelegd i.p.v. de papierstrook.
We zullen zien dat het strak ge-
spannen touw het potlood maar 
één baan laat beschrijven als we 
tegelijk (met iemands hulp?) de te-
kenhaak voorzichtig langs de plank 
laten glijden en het touw langs de 
haak gespannen houden.
Het potlood beschrijft een para-
bool. En niet alleen dat: het be-
schrijft nauwkeurig de parabolische 
kromme die hoort bij het tien meter 
(afstand B - B’) verderop gelegen 
brandpunt.

Houd het potlood steeds verticaal. 
Het nauwkeurigst werkt men door 
eerst A - B te beschrijven, dan B - C. 
De touwuiteinden hoeven elkaar 
dan niet te kruisen, als men de  
lus om het potlood een halve  
slag draait.

Als we de kromme eenmaal heb-
ben, is het niet moeilijk om een mal 
te maken van multiplex of under-
laymentplaat, waarmee nog één 
of twee van deze kromme (holle) 
vormen gezaagd kunnen worden.
Deze kunnen dan de basis vormen 
van onze grote parabolische spiegel 
door er platen triplex of board te-
genaan te lijmen en/of spijkeren en 
deze vervolgens te beplakken met 
aluminiumfolie of offsetplaten.

Belangrijk is dat we bij het bevesti-
gen nauwkeurig de brandpuntsaf-
stand uitmeten, zodat onze spiegel, 
die zeer nauwkeurig aan alle eisen 
voldoet, ook werkelijk tot zijn recht 
kan komen bij verschillende toepas-
singen:

1. Het beschijnen van laagge-
plaatste zonnepanelen of zonnecol-
lectors (deze laatste werken laag-
geplaatst veel beter en kunnen dan 
zelfs met natuurlijke circulatie en 
dus pomploos werken!).
2. Het beschijnen van serre of 
woonruimte op het noorden: dit is 
tegenwoordig in Japan een veelge-
bruikte methode om zonlicht op 
donkere plekken te krijgen in dicht-
bebouwde steden.
3. Een vijver of zwembad te verwar-
men.

Door de parabolische spiegel ver-
stelbaar te maken in het verticale 
vlak kunnen we zowel de hoge zo-
merzon als de laagstaande winter-
zon reflecteren.
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‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord

zo maakt Bill ‘n parabool

In ruil voor enige, voor hem in deze 
vorm onbekende, ventilatie-ideeën 
van ons (inclusief de zonne-schoor-
steen en koele kast) bood Bill mol-
lison ons bij zijn bezoek in 1989 een 
idee aan dat kortweg ‘mollison’s 
sliding parallelles parabolic lens 
generator’ noemde...

Het idee kwam ter sprake toen wij 
ons beklaagden over het geringe 
zonlicht dat wij toen tussen onze 
hoge bomen opvingen, waardoor 
onze zonnepanelen nog steeds on-
gebruikt opgeslagen stonden... Die 
zonnepanelen waren te zwaar om 
er vier of zes van op grote hoogte 
te bevestigen en dan nog draaibaar 
te maken ook. Het zou een enorme 
stalen constructie vergen.

Bill raadde ons aan de panelen 
schuin tegen een aarden wal te 
plaatsen en ze te belichten met een 
parabolische spiegel die het hele 
jaar door zijn diensten zou kunnen 
bewijzen, mits op een strategisch 
punt, flink hoog bevestigd aan een 
boom of op het dak van het huis.

toen zag hij ons bedenkelijk kijken. 
Om de goede parabool te krijgen, 
met de juiste brandpuntsafstand, 
zijn tamelijk ingewikkelde bereke-

ningen nodig.
“met mijn systeem heb je aan een 
dun touw, een potlood, een tekenli-
niaal met haak, een lange rechte lat 
of plank en een lange strook papier 
met een paar punaises genoeg”, 
zei Bill.

twee dingen zijn daarbij van be-
lang: je moet van tevoren weten 
wat de brandpuntsafstand gaat 
worden. Hoe breder de spiegel 
des te meer zonlicht krijg je op je 
panelen geworpen gedurende een 
langere periode.

Je kunt een dergelijke spiegel van 
watervast triplex of board maken 
met opgeplakt aluminium folie. Ook 
is het mogelijk gebruikte aluminium 
offsetplaten (die aan één kant mooi 
glimmend zijn en jarenlang bestand 
tegen weer en wind) te lijmen of 
nieten op een met latten en mul-
tiplex verstevigde triplex of board 
ondergrond.

stel men wil de spiegel drie me-
ter breed (afstand tussen W en 
W’) maken, neem dan een rechte 
plank van ruimschoots die lengte 
en bevestig deze met spijkers aan 
een paar paaltjes, die in de grond 
worden geslagen zodanig dat de 
plank vlak ligt en tussen de paaltjes 
de vereiste lengte aanwezig is.

Als de brandpuntsafstand ver van 
de spiegel moet komen, zeg op 
tien meter, dan een lang dun touw 
gebruiken dat een paar meter 
langer is.
Eén van de uiteinden komt op tien 
meter afstand op een punt, waar-
vandaan een loodlijn in het midden 
van de eerder genoemde papier-
strook terecht komt. 
Die papierstrook leggen we op 
bijvoorbeeld een meter afstand, 
parallel aan de plank. langs die 
plank laten we de tekenhaak (met 
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