
In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om echte data
van een telescoop te analyseren en de beweging van dubbelsterren te
onderzoeken door zelf een programma in Python te ontwerpen om de
data automatisch te analyseren.  Deze data is afkomstig van de
Mercator-telescoop en is de output van de HERMES-spectrograaf. Om
met deze data aan de slag te kunnen gaan, leren de leerlingen over
licht als golfverschijnsel en over de werking van een spectrograaf om
informatie over hemellichamen op te meten. Met de nodige analyse
kunnen de leerlingen hieruit de snelheden van de dubbelsterren
bepalen en zo de banen uitrekenen met behulp van inzichten uit de
wetten van Kepler gecombineerd met het kennis van het
Dopplereffect  van golven.  Om dat te kunnen doen, leren ze
programmeren in Python, hun resultaten visueel weergeven, data
fitten en rekening houden met onzekerheden. Ideaal voor
wetenschappers en ingenieurs in spe!

Dit project werd ontworpen voor het 5e jaar van de (vroegere)
richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Industriële Wetenschappen
maar is nuttig voor elke richting met sterke component
wetenschappen. Het past in het 1e of 2e trimester afhankelijk van de
gekozen volgorde in het jaarplan wiskunde. Het zou ook in het 6e jaar
aan bod kunnen komen. Er is speciale aandacht voor misconcepties
en er zijn enkele powerpoints voorzien met daarin conceptvragen om
het conceptueel inzicht van de leerlingen te testen en te verbeteren.
In dit project ligt de focus sterk op fysica, wiskunde en programmeren.
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Secundair onderwijs, 3de graad – 1e
jaar, voor sterk wetenschappelijke
richtingen in de doorstroomfinaliteit.

Doelgroep

Semesterproject. Best het 1e of 2e
semester. Tussen 3 en 5 lesuren per
week gespreid over lessen fysica,
wiskunde en STEM of engineering. 
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Ontwerp een Python-programma om, op basis van de meetgegevens van de
HERMES-spectrograaf, de snelheden van de dubbelster te bepalen. Gebruik die
snelheden om de Kepleriaanse baan te bepalen en daarna de massa van de ster.

Korte samenvatting

Centrale uitdaging
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Projectstructuur

Centrale uitdaging Dubbelsterren Bewegende lichtbronnen

Spectrum van licht

Spectra-analyse

Doplereffect

Waarnemer beweeg

Bron beweegt

Dopplerverschuiving bij licht

Golflengteverschuiving

Cross-correlatie

Python - programmeren

Dopplerverschuiving
dubbelsterren

Golfverschijnselen

Wiskundige beschrijving

Spectroscopisch onderzoek

Continue en discrete spectra

Atoommodel

Emissie en absorptie

Spectra van sterren

Meetgegevens van HERMES

Licht als golfverschijnsel

Kwalitatieve beschrijving

Wiskundig/fysische beschrijving

Kepleriaanse banen

Snelheidsbepaling

Bissectrice

Tijdreeksen van radiale snelheden

Radiale snelheidscurve

Sin-functie

chi-kwadraat minimalisatie

Analyse van de massafunctie

Bijkomende oefening ster WASP-1
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Afwerkingsgraad*: 

Dit project is gebaseerd op een project dat ontwikkeld werd met 

Map: Achtergrondinfo practica
Map: Doppler
10-Heisler_2017_Phys._Educ._52_013009

Map: Papers spectra (4 items)
Map: STEM@School - Algemene informatie

FAQ - Starten met STEM@school (achtergrond 2e graad)
STEM-modules - Activerende werkvormen

1-Lerarenhandleiding - Dubbelsterren
2-Materiaallijst dubbelsterren
3-Activerende werkvormen
4-Conceptvragen golfverschijnselen
5-Conceptvragen spectra
6-Conceptvragen Dopplereffect
Dubbelsterren - Leerdoelen

Dubbelsterren - Cursus
Leren programmeren met Python3.6

Map: Handleiding leerkracht

Map: Leerlingenmateriaal

Map: Python (37 items)
Projectfiche - Dubbelsterren
Read me first

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de
feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is
aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van
maturiteit bereikt.
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