
Bouw een seismograaf

Materialen:
• Kartonnen doos, bijv schoenendoos
• Plastic of papieren bekertje
• Touw
• Strook papier
• Plakband of schildertape
• Muntjes, knikkers, kleine steentjes of 

andere dingen die je kunt gebruiken 
als gewicht

• Iemand die je wil helpen
• Eventueel ruitjespapier

Je kunt de volgende materialen gebruiken
Gereedschappen:
• Schaar
• Liniaal
• Potlood
• Viltstift of marker

Instructie Seismograaf maken

Snijd voorzichtig de deksel of de zijflappen van de kartonnen doos. Zet de doos 
op een van de smallere zijden.

Stap 1

Stap 2

Wetenschappers bestuderen aardbevingen zodat we ze beter kunnen 
begrijpen en voorspellen. In deze activiteit leer je over een van de 
apparaten die wetenschappers gebruiken om de kracht van een 
aardbeving te meten - en bouw je je eigen machine met eenvoudige 
materialen.

Wat is een seismograaf? 
Een seismograaf is een apparaat dat trillingen van de aarde meet. Het 
registreert die trillingen tijdens een aardbeving. Men kan hiermee de richting 
en de kracht van bevingen en trillingen meten. Seismograaf is een combinatie 
van de woorden seismos, wat aardbeving betekent, en graphein, wat schrijven 
betekent. Zullen we er zelf eentje bouwen?

Prik voorzichtig twee gaatjes recht tegenover elkaar onder de rand 
van de beker. En maak een gaatje in de onderkant waar precies een 
marker of viltstift in blijft hangen. 
Rijg een stuk touw (iets langer dan de lengte van de doos) door de 
gaatjes. 



Vouw een stuk papier in de lengte doormidden en vouw het dan weer dubbel. 
Vouw het papier open en snijd langs de vouwen om vier stroken van gelijke 
grootte te vormen. Plak de stroken papier aan elkaar vast om een   lange strook 
te vormen. 

Instructie Seismograaf maken
Stap 3

Snijd voorzichtig twee sleuven aan weerszijden van de kartonnen doos, 
zo dicht mogelijk bij de onderkant. De sleuven moeten breed genoeg zijn 
om de papierstrip door de ene kant, over het midden van de doos, naar 
de andere kant naar buiten te kunnen gaan.

Zorg er nu voor dat de marker of stift precies in het midden van de 
papieren strook hangt en deze net raakt. Mogelijk moet je de beker even 
opnieuw afstellen.

Stap 4

Prik voorzichtig twee gaten in de bovenkant van de doos. Maak ze op dezelfde afstand 
van elkaar als de gaten in de beker. Rijg de uiteinden van het stuk touw door elk gat, 
zodat de beker in de doos hangt. De onderkant van de beker moet ongeveer 2,5 
centimeter boven de onderkant van de doos hangen. De punt van de stift moet de 
onderkant van de doos net niet raken.
Knoop de uiteinden van het touwtje aan de bovenkant aan elkaar en zet ze eventueel 
extra vast met tape.

Stap 5

Stap 6

Vul de beker met munten of andere kleine gewichten. Waarom denk je dat de 
gewichten belangrijk zijn?

Houd de doos goed vast (moet stabiel op de tafel staan) terwijl de ander de papierstrip langzaam van links naar 
rechts door de doos trekt. Wat tekent de marker op de papieren strook?
Schud nu de doos zachtjes heen en weer (als een lichte aardbeving) terwijl de ander doorgaat met het doortrekken 
van de papierstrip. Probeer met een constante snelheid te trekken. Hoe verandert de lijn op de papieren strook?
Wacht even met schudden en probeer dan de doos iets harder te schudden (zware aardbeving).
Pauzeer nog een paar seconden en schud de doos weer heel voorzichtig. 
Trek de papieren strook helemaal uit de doos en kijk naar de lijn. Kun je zien hoe hard de doos trilde op basis van de 
lijn? Kun je zien wanneer de doos helemaal niet trilde?

Extra: Kun je je eigen schaal ontwerpen om de sterkte van je “aardbevingen” te meten? Probeer ruitjespapier te 
gebruiken en kijk hoe de verschillende manieren van schudden te zien zijn op de schaal.

Klaar om je seismograaf te gaan gebruiken!!


