
Tegnologie  Strukture        Graad 7 

Werksplan: 12 – 18 Mei. 

Leerders, 

Die volgende aktiwiteite en oefeninge kan in die Tegnologie werkboek gedoen 

word vir die van julle wat julle werkboeke het.  

Onthou asb om soos altyd die akt, bl en datum neer te skryf voordat jy begin. 

En waar nodig moet verbeteringe van die vorige week se werk steeds gedoen 

word. 

 

MEMORANDUM 

Gevallestudie Bl. 90 

1. Die eerste toring is ontwerp om soos ‘n groot palmboom te lyk, maar die 

ander een is glad nie aantrekliker gemaak nie. So die eerste een is 

omgewingsvriendelik maar die ander een kan visuele besoedeling 

veroorsaak. 

2. A. Die swaartepunt is die punt waar die gewig uitgeoefen word.  

B. Die eerste selfoontoring is ‘n buis, maar het ook klein driehoekies wat 

aan die onderkant van die toring vasgesweis is. (‘n Mens kan dit nie in 

hierdie foto sien nie, maar jy sal dit sien as jy na ‘n regte selfoontoring 

wat so lyk kyk). 

Die tweede toring is versterk met kruisverspanning wat driehoeke vorm 

in die struktuur. 

C. Hulle weet dat die torings nie mooi lyk nie en dat dit ‘n negatiewe 

impak kan hê as mens dit elke dag moet sien. Visuele besoedeling kan ‘n 

mense se gemoedstoestand (hoe hulle voel, gelukkig of ongelukkig) 

negatief beinvloed. Daarom probeer ontwerpers die torings te vermom 

dat dit soos bome lyk en kan saamsmelt met die omgewing.  

 

Aktiwiteit Bl. 91 

1. Ontwerp nr 1. Dit het net een balk waaraan al die gewig moet hang en 

daar is min triangulêre versterking nie. 



2. Dit is nie. Die kruisbalke is nie eers met mekaar verbind om dit sterker te 

maak nie, en daar is ook nog minder triangulering. 

3. Nee, ontwerp 3 het ‘n kleiner basis en minder triangulering as ontwerp 4 

en daarom kan dit nie soveel gewig dra nie. 

4. Ontwerp 4 moet ook ‘n groter aantal kabels dra daarom vereis dit ‘n 

groter raam en baie triangulering om te help om die las te dra. 

5. Omdat ontwerp 5 ‘n massiewe struktuur is omdat dit die gewig van 12 

kabels moet dra en elke kabel bestaan uit vier kleiner kabels. 

6. Sodat die swaartepunt van die toring oor die middel van die toring se 

basis is. As die swaartepunt nie oor die middel is nie, kan die toring 

omval of die toring gaan nie een kant toe leun. 

 

En nou die werk vir die volgende week . . . 

AKTIWITEIT 2    BL. 92  

Alhoewel akt 2 (Bl 92) ‘n klasbespreking is, moet dit steeds gedoen word. 

Voordat jy die akt beantwoord dink oor die volgende na: 

• Sal jy omgee as ‘n selfoonmaatskappy ‘n selfoontoring reg langs jou huis 

bou?  

• As jy met hulle kon praat voor hulle die toring bou, wat sou jy vir hulle 

sê? 

Beantwoord nou die vrae van die akt in werkboek. 

 

GEVALLESTUDIE 2     BL. 92 

Beantwoord die vrae in jou werkboek. 

 

Op Bl. 93 word weer gekyk na die ontwerp-opdrag.  Onthou in ons 

ontwerpopdrag moet staan maak en ontwerp, ‘n moontlike oplossing vir die 

genoemde probleem. Die oplossing word nie hier beskryf nie. BV. onthou julle 

verlede kwartaal se reddingskake: Maak en ontwerp ‘n reddingskake wat 

gebruik kan word waar mense wat in motorongelukke was, in hul motors 

vasgekeer is. 

 



AKTIWITEIT 3    BL. 93 

Skryf die antwoorde vir die volgende in jou werkboek neer: 

1. Die ontwerpopdrag vir ‘n skoollessenaar. 

2. Noem 5 goed wat moontlike spesifikasies vir jou skoollessenaar kan 

wees. ( Onthou: spesifikasies is die MOET) 

3. Noem 3 beperkings vir jou ontwerp van ‘n skoollessenaar (Onthou: 

beperkings is die MOENIE/MAG NIE) 

Dit is goed soos: koste, tyd, grootte wees.  

Al wat die opdrag sê is dat dit ‘n skoollessenaar is; dws jy kan self die res 

opmaak soos wat jy wil. 

 

Geniet die week se werk! 

Juf. Christie 

 

 

 

 

 


