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STRUKTURE 

Memorandum 

AKTIWITEIT  1  Bl 85 

Hier is van die antwoorde wat julle kon geskryf het. Jy kon ook enige ander 

antwoord wat pas neergeskryf het. 

 Voordele Nadele 

Selfone Het nie koperdrade nodig wat na ‘n 
telefoonsentrale gaan nie. 
Jy kan die telefoon saam met jou dra. 
Jy kan enige plek bereik word. 
In ‘n noodgeval kan ambulanspersoneel 
jou vir meer inligting bel voor hulle op die 
toneel verskyn. 
Enigiemand met genoeg geld kan ‘n 
selfoon koop en met ander mense kontak 
maak. 
SMS’e en Whatsupp laat jou toe om vir 
groot aantal ander mense wat selfone het, 
boodskappe te stuur.  
Selfoontegnologie verbeter gedurig. 
Selfone kan gebruik word om foto’s 
video’s musiek en e-posse te stuur. 
 

Oproepe na selfone is duurder as na 
landlynfone. 
Sekere areas het nie selfoonontvangs nie 
wat dit moeilik maak om jou selfoon te 
gebruik. 
Selfoontorings ontsier dikwels die 
omgewing. 
Die gebruik van selfone en selfoontorings 
in jou area stel jou aan meer bestraling 
bloot. 

landlynfone Oproepe is goedkoper as met selfone. 
Lyne kan meer stabiel wees. 

Koperdiewe steel die kabels en dan kan die 
foon nie werk nie. 
Jy moet naby die landlynfoon wees vir 
mense om jou te bereik. 
Mense wat aansoek doen vir ‘n 
landlynfoon moet wag vir Telkom om dit te 
kom installeer. 
 

 

OEFENING 2  BL 89 

1. Deur ‘n kruisstuk van hoek tot hoek te installeer. 

2. Deur kruisstukke te gebruik sodat die struktuur uit baie driehoeke 

bestaan. 

3. Deur voue oor die breedte van die papier te maak om ‘n konsertina te 

vorm.  

4. Deur die papier in ‘n buis te rol of deur riffels vas te gom. 

5. Maak ‘n tekening soortgelyk aan fig. 11 bl 87. 

 



WERKSPLAN: 5 – 11 MEI 2020 

BLADSY 90 

Ons gaan nou verder na strukture kyk en wat die impak van tegnologie op ons 

lewens is.  

Lees bl 90. Dit is hoe die ontsnappingskapsule gelyk het waarmee hulle die 

Chileense mynwerkers na 69 dae onder uit die myn gered het. 

 

 

Maak seker dat jy die volgende sleutelwoorde op Bl 90 verstaan: 

• Gemeenskap 

• Vermom  

• Besoedeling (onthou mens kry verskillende vorme van besoedeling, bv 

lug, water, geraas, grond of visueel: wanneer iets die omgewing nie 

mooi laat lyk nie.) 

 

Nou gaan ons Gevallestudie 1 Bl. 90 doen. 

Hierdie woorde en terme kan dalk vir jou vreemd wees: 

• Stabiliteit:  Dit gaan oor hoe maklik iets omval of nie. As iets maklik 

omval sê ons dit is onstabiel. 

• Swaartepunt 

Plak, soos hieronder gewys, jou potlood met kleefband aan ’n vel papier vas. Die agterkant 

van jou potlood moet, soos gewys word, teen die rand van die papier wees. 



 
Rol nou die papier om die potlood om ’n lang buis met die potlood daar binne te vorm. Plak 

die buis aan die buitekant vas, waar die potlood se agterkant is, sodat dit nie oopmaak nie. 

1. Probeer om die buis op die een punt te laat regop staan. Probeer dit met beide 

punte. Wat sien jy? 

 

As die meeste van die gewig van ’n voorwerp in die onderste deel daarvan is, sê 

ingenieurs dat dit ’n lae swaartepunt het. 

As die meeste van die gewig van ’n voorwerp in die boonste deel daarvan is, sê 

ingenieurs dat dit ’n hoë swaartepunt het. 

 

• Visuele besoedeling 

Visueel beteken ‘sien’. 

As ’n lelike voorwerp in ’n mooi 

omgewing staan, sê ons dit 

veroorsaak visuele besoedeling. 

 

• Basisgrootte 

Die onderste deel van ’n toring, wat die gedeelte is waarop dit staan, word 

die basis genoem. Basisgrootte is dus hoe groot is die deel waarop die toring staan. Torings 

met ‘n klein basis moet deur kabels gesteun word. Soos hieronder Toring C en Toring F 

 



 

 

Nou kan jy die vrae van die gevallestudie 1 op Bl 90 en ook Aktiwiteit 1  Bl 91 

Vir interessantheid: Die fondasie van die Toring van 

Pisa was nie diep genoeg toe dit gebou is nie en 

daarom leun dit elke jaar 1,02mm meer na die een 

kant toe oor.  

 

Geniet die week se werk. En ONTHOU, moenie 

bekommerd wees as jy nie al die vrae ken nie, 

volgende week stuur ek weer ‘n memo en kan jy verbeteringe doen. 


