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De sterrenwacht is in april ge
plaatst op het nieuwe Bernoulliborggebouw Wie over
de Zonnelaan richting Zerniketerrein rijdt, kan de glimmende koepelalzien. De sterrenwacht laat studenten ervaring opdoen met het doen van
astronomische waarnemingen en toont het heelal aan
hetgrotepubliek
De Rijksuniversiteit Groningen is 66n van de vijfplaatsen
in Nederland waar sterrenkunde gestudeerd kan worden. Om ervaring op te doen
met astrgpomisch onderzoek
reisden tot nu toe jaarlijks studenten van Groningen naar de
CanarischeEilanden.

wordt gewaagd voor de toene
mende lichtvervuiling. Nadere informatie over deze
avond zal te zijner tijd verschijnen op www.rug.n{sterrenkunde/sterrenwacht.

Splegelhlescoop

De sterrenwacht beschikt
over een spiegeltelescoopvan
veertig centimeter doorsnede
en is van het type RitcheyChrdtien. Het is 6€nvan de
grootste telescopenvan Ne
derland. De telescoop be
schikt over hoge kraaliteit op
tiek en is uitermate geschikt
voor het fotograferen van ob
jecten diep in het heelal. Foto
graferen gebeurt met een spe
ciale digitale cameradie exPractica
treemgevoeligisvoor
Ze konden daar een week Lang 'arald<e' objecten. De camera
observaties dosn met een prG heeft weinig lastvan ruis doorfessionele telescoop.Voor de datdezegekoeldwordt.
meeste studentenwas dat de
Specfroscoop
eerste keer dat ze een tele
scoopgebruikten. De nieuwe De telescoopstaatin een koe
pelvan 6,5 meter in doorsnede
sterrenwacht in Groningen
zal daar verandering in bren- met ruimte voor zo'n vijftien
gen. Studenten kunnen voor- mensen.Vanuit een kleine
taan in Groningen practica
controlekamer kan de tele
uitvoeren en ondervinden
scoopworden bestuurd Ook is
wat er allemaal komt kij ken
er een kleine spectroscoopkabij het doenvan astronomisch mer. Het licht van de telescoop
onderzoek.
kan met eenglawezel naar
Publiek dat de kraters op de
dezekamerworden geleid om
Maan, de ringen van Saturnus daar spectravastte leggen.Stuof objecten ver in het heelal
denten kunnen dan de chemiwilzien, is op25 oktoberwel- schesamensteningvan bij.
kom tijdens de'Nachtvan de voorbeeld sterren, stelrenstelnacht' waarbij aandacht
selsofde zonbepalen.

