
TEGNOLOGIE    18 MEI 2020 

Liewe Gr7-Senie, 

Baie dankie dat jy so hard by die huis werk.  

Ek mis elkeen van julle! 

Kontak my asb enige tyd as daar iets is waarmee ek kan help. 

Mooi week en lekker werk. 

Groete, 

Juf Christie 

083 506 3270 

 

MEMORANDUM 

AKTIWITEIT 2  BL.92 

1. Hulle gebruik ankerkabels. Dit is kabels wat in die grond 

geanker is en aan die bopunt van die toring vasgeheg is.  

2. Sommige ontwerpers maak hulle torings replikas van hulle 

natuurlike omgewing. In die meeste gevalle is ‘n toring te groot 

om te vermom, en ons moet saamleef met lelike elektriese 

spantorings. 

3. Sommige ontwerpers laat hulle torings soos natuurlike 

voorwerpe lyk of gebruik hout vir die paal. In ander gevalle 

word elektriese spantorings so ver as moontlik buite 

woongebiede geplaas. 

4. Gewoonlik moet ‘n ingenieur kom kyk of ‘n ontwerp veilig is. 

Die struktuur moet sterk genoeg wees om die vrag wat daarop 

geplaas gaan word, te dra, en die basis moet breed genoeg 

wees sodat dit stabiel is as kragte, soos winde, daarop inwerk. 

6. As elektriese strome heen en weer vloei, veroorsaak die stroom 

bestraling in die vorm van radiogolwe. Wetenskaplikes verskil van 



mekaar of hierdie golwe skadelik vir mense is of nie. 

Reguleringsregulasies het ‘n limiet vasgestel op die hoeveelheid 

energie vanaf selfoontorings en kragdrade waaraan mense 

blootgestel kan word. 

 

GEVALLESTUDIE 2    BL.92 

Hier gaan julle antwoorde verskil, maar dit kan soortgelyk aan die 

wees. 

1. Dit gaan deur skoolleerders gebruik word.  

2. Skoollessenaars word gewoonlik gebruik om by te sit in klasse. 

3. Party lessenaars is gemaklik om by te sit, en ander dalk nie. 

Soms kan banke te groot vir kleiner leerders wees of te klein vir 

groter leerders. 

4. Van die moderner banke kan mooi lyk maar die ouer banke lyk 

nie meer so mooi nie. 

5. Dit is Meestal veilig om te gebruik behalwe wanneer banke 

stukkend of los is. 

6. Dit hang af of die banke oud of nuut is. Ouer banke kan minder 

stewig en stabiel wees. 

7. Die basisgrootte behoort stabiel genoeg te wees om die 

beweging van leerders te hanteer indien die leerder nie te 

groot vir die bank is nie en die leerder moet stilsit. 

 

AKTIWITEIT 3    BL.93 

1. Maak en ontwerp ‘n skoolbank wat deur leerders van ‘n 

laerskool in die klas gebruik kan word waarop hulle gemaklik en 

veilig kan sit. 

 

Die volgende antwoorde is net voorbeelde, jy kon dalk aan 

ander spesifikasies en beperkinge gedink het. 



2. Die bank moet vir leerders van graad 4 tot 7 geskik wees. 

Die bank moet in die klas gebruik kan word.  

Daar moet 2 leerders op die bank kan sit. 

Die bank moet van plastiek, yster en hout gemaak word. 

Die bank moet stewig en stabiel wees. 

Die bank moet netjies en aantreklik wees. 

3. Die bank moet nie te duur wees nie aangesien die skool baie 

daarvan nodig het. 

Die banke moet nie te lank vat om vervaardig te word nie.  

Die banke moet nie te groot wees nie anders gaan daar nie 

genoeg in ‘n klas pas nie. 

 

DIE WEEK SE WERK: 

Lees asb deur die Gevallestudie 3 op Bl. 93 en 94. Dink aan moontlike 

antwoorde vir die vrae wat gevra is. 

AKTIWITEIT 4  BL.94 

Om hierdie vrae te beantwoord kan jy jou eie selfoon as voorbeeld 

gebruik of jy kan een van jou ouers s’n bestudeer. 

Beantwoord vrae 1 – 6 in jou werkboek. 

AKTIWITEIT 5  BL. 95 

Lees noukeurig deur die aktiwiteit en gebruik die inligting daarin om 

die volgende vrae in jou werkboek te beantwoord: 

1. Skryf ‘n ontwerpopdrag vir ‘n nuwe selfoon wat jy gaan 

ontwikkel. 

2. Skryf 4 spesifikasies vir jou ontwerp neer. 

 

DIT IS DIE WERK VIR DIE WEEK WAT VOORLê. 

GENIET DIT!  



 

 

 


