
Maak je eigen spectroscoop

-Lege keukenpapier rol
-Schaar of stanleymes
-Lege of oude CD
-Potlood
-Stuk karton of dik papier (hoe donkerder van kleur hoe beter)
-Liniaal
-Plakband of tape
-Verf of stiften (om te versieren) 

Je hebt de volgende materialen nodig

Spectrometer maken

Een spectroscoop is een machine die heel precies 
verschillende kleuren licht kan meten. Verschillende 
materialen kaatsen verschillende kleuren licht terug. Op 
basis van die kleuren licht, kan een spectrometer bepalen 
om wat voor materiaal het gaat. Dit wordt bijvoorbeeld 
gebruikt bij het analyseren van chemische stoffen, maar 
ook om het licht van sterren buiten ons sterrenstelsel te 
meten. 

Als je je spectrometer wilt versieren, kun je dat het beste aan het begin doen. Zorg dat 
de verf goed droog is, voordat je verder gaat naar stap 2. 

Stap 1

Gebruik een schaar of stanley mes om ongeveer 5cm van de rand 
(voorzichtig!) een sleuf in de keukenrol te maken. Het is belangrijk dat 
de sleuf niet verder gaat dan de helft van de rol en dat hij onder een 
hoek van 45 graden naar het einde van de rol staat (kijk dus goed op de 
afbeelding hier beneden). Als je wilt kun je de sleuf en het kijkgat (zie 
stap 3) ook uittekenen op een papiertje en dat op de buis plakken als 
sjabloon.
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Maak aan de overkant van de sleuf een klein kijkgaatje van ongeveer 1 bij 1 cm. Teken 
deze eerst op de rol en snij hem uit met een schaar of stanleymes. Als dit niet goed 
lukt, vraag dan een volwassene om je even te helpen. 

Stap 3

Trek het uiteinde van de rol om op een stuk dik papier of karton. Knip 
de cirkel uit. Maak daarna een rechthoekig gat in het midden van de 
cirkel, zorg dat je ongeveer 0,5-1 cm van de rand wegblijft. Maak het gat 
ongeveer een halve cm breed. Doe bovenstaande nog een keer, maar 
dan met een hele smalle gleuf van ongeveer 2mm. 

Stap 4

Plak de twee papieren cirkels op de bovenkant van de rol (dus niet aan de kant van 
de sleuf). Eerst de smalle sleuf en daaroverheen de brede. Zorg dat de richting van de 
papieren sleuven gelijk (parallel) loopt aan de richting van de sleuf in de rol. 

Stap 5

Pak de CD en schuif deze in de sleuf, met de glimmende kant naar 
boven.

Stap 6

Neem je spectroscoop mee naar buiten wanneer de zon schijnt. Richt de top van de 
spectrometer naar de lucht (let op: NIET direct naar de zon) en kijk door het kijkgat. 

Als het goed is zie je nu een regenboog! 

Gebruik de spectrometer bij verschillende soorten licht: bij lamplicht, kaarslicht, 
neonlicht of fluorescent licht. Zie je iets anders? Wat zijn de verschillen?

Je spectrometer is af!
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