
WISKUNDIGE GELETTERDHEID 
Les 11 

Monteeraanwysings en -modelle 



Wat is monteeraanwysings en -diagramme?

• Wanneer	jy	aanwysings	moet	volg	om	iets	aanmekaar	te	sit,	
bv.	‘n	meubelstuk	wat	jy	gekoop	het.	
•  Soms	het	dit	aanwysings	by	of	diagramme	wat	verduidelik	
hoe	die	item	aanmekaar	gesit	moet	word.	

• Monteeraanwysings	verwys	na	woordelikse	verduideliking	
• Monteerdiagramme	verwys	na	prente	om	te	verduidelik.	



Hoe om ’n kragprop te bedraad 
Monteerdiagramme (hier kry jy die prente en moet jy dit stap vir 
stap in woorde verduidelik)

Stap	1	
Skroef	die	propdeksel	los	en	maak	dit	oop.	



STAP	2				
•  Sit	die	drade	in	die	prop,	sorg	dat	die	drade	ongeveer	13	mm	lank	is	sodat	
elke	terminaal	bereik	kan	word.		

ONTHOU	
•  Groen/geel	draad	na	aardterminaal	(gemerk	E)	
•  Blou	draad	na	neutraalterminaal	(gemerk	N)	
•  Bruin	draad	na	“live”	(gemerk	L)	
•  Twee	drade	(net	“live”	en	neutraal)	word	gebruik	vir	dubbel-geïsoleerde	
toestelle	wat	nie	'n	aarddraad	benodig	nie.	



STAP	3				
• Haal	genoeg	isolasie	versigPg	af,	ongeveer	6mm,	wat	in	die	
skroefgatklemme	vasgedraai	moet	word.	Wees	versigPg	om	nie	
enige	draad	raak	te	sny	nie.	Draai	die	stringe	van	elke	draad	
saam.	



STAP	4				
• Maak	die	kabelklem	stewig	oor	die	buitenste	skede	vas.	Sit	elke	
draad	se	oop	koperpunte	in	die	gepaste	terminaalgat	en	draai	elke	
skroef	in.	Kontroleer	dat	daar	nie	'n	kaal/oop	draad	is	wat	aan	die	
ander	raak	nie.	
•  NB:		As	die	koperdrade	binne-in	die	kragdraad	baie	fyn	is,	help	dit	
om	dit	dubbel	te	vou	en	dan	in	die	terminaalgate	te	plaas.	

Vir	klamp-terminale:	
Draai	die	draad	kloksgewys	
om	die	pilaar.	
Draai	skroef	vas.	



STAP	5			
MAAK	SEKER	VOORDAT	JY	DIT	TOETS:	
•  Drade	is	verbind	met	die	regte	terminale.	
•  Daar	is	geen	oop	drade	wat	aan	mekaar	raak	nie.	
•  Buigklem	is	op	die	buitekant	van	die	kabel,	nie	op	drade	nie.	
•  Alle	skroewe	is	styf.	
DAN:	
•  Sit	die	propdeksel	weer	terug	en	maak	vas.	





In	die	voorbeeld	sit	ons	‘n	kartonboks		en	sy	deksel	aanmekaar.	
	
Jy	moet	stap	vir	stap	verduidelik	sodat	iemand	DUIDELIK	weet	wat	om	te	doen	sodat	die	
finale	resultaat	lyk	soos	op	die	prent.	



Sit	die	deksel	plat	neer	 Vou	die	kante	regop	

Vou	die	hoeke	van	die	
kante	na	binne	

Vou	nou	die	flap	oor	die	hoeke	wat	
ingevou	is		



Vou	die	lang	sykante	na	bo	
(regop)	

Vou	oorblywende	sykante	ook	
regop	en	druk	die	ekstra	flap	bo-
oor	die	sykant	

Plaas	die	deksel	op	die	
boks	 Nou	kan	jy	die	houer	gebruik	



Beskryf	stap	1	tot	8	in	woorde	hoe	die	
pannekoek	gemaak	word.	

Stap	1:		Klits	die	eiers	

Stap	2:		Gooi	die	melk	by	

Stap	3:		Gooi	die	meel	by	en	klits	deeglik						
														tot	glad	

Stap	4:		Gooi	lepel	vol	in	‘n	warm	pan	

Stap	5:		Bak	dit	aan	die	een	kant	en		
														draai	om	

Stap	6:		Bak	aan	die	ander	kant	ook	tot		
														bruin	

Stap	7:		Gooi	suiker	op	en	rol	die		
															pannekoek	op	

Stap	8:		Eet	en	geniet!	



Daar	kan	ook	van	jou	verwag	word	om	monteerdiagramme	in	die	regte	volgorde	van	gebeure	
te	plaas,	byvoorbeeld	die	metode	om	plaatkoekies	te	bak.	
	
Plaas	stap	1	tot	6	in	die	regte	volgorde	om	die	plaatkoekies	te	bak.	





Wat is modelle?

• Dit	gaan	oor	kostebesparing	en	doeltreffende	gebruik	van	
ruimte	wanneer	ons	besluit	hoe	produkte	verpak	moet	word.	

	



FAKTORE OM IN AG TE NEEM wanneer die beste verpakkingsrangskikking en -materiaal 
ondersoek word:

PrakPese	aspek	
OpPmale	
gebruik	van	
ruimte	

Koste-
doeltreffendheid	



PrakPese	aspek	

‘n	Boks	wat	bv.	48	blikkies	bevat	en	
48	blikkies	lank	en	1	blik	wyd	is,	sal	
baie	moeilik	wees	om	te	dra,	in	
vergelyking	met	‘n	boks	wat	8	

blikkies	lank	en	6	blikkies	wyd	is.	



OpPmale	gebruik	van	ruimte	

Die	blikkies	moet	behoorlik	gepak	word	om	
te	sorg	dat	die	grootste	aantal	blikkies	in	die	
boks	sal	pas,	maar	die	boks	moet	steeds	kan	

toemaak.	Dit	sal	bv.	vervoerkoste	laat	
toeneem	omdat	minder	bokse	in	die	

voertuig	of	skeepvaarthouer	kan	inpas.	



Koste-doeltreffendheid	

Verpakkingsmateriale,	bv.	karton,	
kan	baie	duur	wees.	Dus	moet	die	
kleinste	moontlike	boks/houer	
waarin	die	blikkies	sal	pas,	gekies	

word.	



ONTWERP ’N MODEL

PrakHese	metode	
• Gebruik	2D-diagramme	
of	3D-modelle	van	die	
scenario	om	kriPes	te	
ontleed	hoeveel	
blikkies/bokse	in	‘n	
ruimte	kan	inpas,	deur	
lengtes,	breedtes,	
hoogtes	en	middellyne	
te	gebruik.	

Wiskundige	metode	
• Gebruik	volume-	en	
buite-oppervlakte-
formules	om	die	
scenario	te	ontleed.	

Wanneer	die	mees	koste-doeltreffende	en	geskikste	manier	ondersoek	word	om	blikkies	en/of	
bokse	vir	opPmale	gebruik	van	ruimte	te	verpak,	kan	een	van	twee	metodes	gebruik	word.	



VOORBEELD PrakPese metode

• Die	parfuum	word	
verpak	in	’n	houer	met	
die	afmePngs	links	

0,3	m	
0,
4m

	 •  Die	standaardgrooge	
verskepingskis	wat	
gebruik	word	vir	die	
verpakkingsprodukte	
word	links	getoon.	

9	cm	

7	
cm

	



VOORBEELD

• Bepaal	prakPes	
hoeveel	van	die	
parfuumhouers	in	die	
standaardgrooge	kis	
kan	inpas	as	dit	
horisontaal	verpak	
word,	d.w.s.	in	die	
lengte.	

0,3	m	
0,
4m

	

9	cm	

7	
cm

	



VOORBEELD Stap 1

•  Sorg	eers	dat	jy	in	
dieselfde	eenhede	
werk!	
• Maak	die	
verskepingskis	se	
afmePngs	ook	cm	

0,3	m	
0,
4m

	



VOORBEELD Stap 1

•  0,3 𝑚×100=30 𝑐𝑚	
•  0,2 𝑚×100=20 𝑐𝑚	
•  0,4 𝑚×100=40 𝑐𝑚 	

0,3	m	
0,
4m

	



VOORBEELD Stap 2

30	cm	
40
	c
m
	

•  Bepaal	prakPes	hoeveel	van	die	
parfuumhouers	in	die	
standaardgrooge	kis	kan	inpas	
as	dit	horisontaal	verpak	word,	
d.w.s.	in	die	lengte.	

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒	
=30 𝑐𝑚÷9 𝑐𝑚	
=3,33 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
≈3 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
Rond	af	na	onder	omdat	die	kis	te	

klein	is	om	nog	’n	hele	
parfuumhouer	in	te	pas!	

9	cm	

7	
cm

	



VOORBEELD Stap 3

30	cm	
40
	c
m
	

•  Bepaal	prakPes	hoeveel	
van	die	parfuumhouers	in	
die	standaardgrooge	kis	
kan	inpas	as	dit	in	die	
breedte	verpak	word.	

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒 
=20 𝑐𝑚÷2 𝑐𝑚	

=10 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

9	cm	

7	
cm

	



VOORBEELD Stap 4

30	cm	
40
	c
m
	

•  Bepaal	prakPes	hoeveel	
van	die	parfuumhouers	in	
die	standaardgrooge	kis	
kan	inpas	as	dit	in	die	
hoogte	verpak	word.	

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 
=40 𝑐𝑚÷7 𝑐𝑚	
=5,7 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
≈5 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

9	cm	

7	
cm

	
ho

og
te
	



samevaVng voor stap 5

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝒉𝒐𝒐𝒈𝒕𝒆 
=40 𝑐𝑚÷7 𝑐𝑚	
=5,7 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
≈5 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝒍𝒆𝒏𝒈𝒕𝒆	
=30 𝑐𝑚÷9 𝑐𝑚	
=3,33 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
≈3 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

∴𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝒘𝒚𝒅𝒕𝒆 
=20 𝑐𝑚÷2 𝑐𝑚	
=10 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

Hoe	bereken	ons	DUS	die	aantal	parfuum-
houers	wat	in	’n	standaard	verskepingskis	kan	
inpas	met	die	inligHng	wat	ons	ingesamel	het?	

VOLUME	=	𝒍×𝒃×𝒉	

VOLUME	=	𝒍×𝒃×𝒉	
=3×10×5 ℎ𝑜𝑢𝑒𝑟𝑠	

=150 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	



VOORBEELD – wiskundige metode 


• Maak	alles	dieselfde	
eenheid,	in	hierdie	
geval	cm.	

• Bereken	die	volume	
van	die	parfuumhouer	

• Bereken	die	volume	
van	die	verskepingskis.	

0,3	m		
0,
4	
m
	



VOORBEELD – wiskundige metode 
 Bereken	die	volume	van	

die	parfuumhouer	
=𝑙×𝑏×ℎ	
												=9×2×7	
												=126𝑐𝑚²	
	
Bereken	die	volume	van	
die	verskepingskis.	
=𝑙×𝑏×ℎ	
												=30×20×40	
												=24 000 𝑐𝑚²	

30	cm		
40
	c
m
	



Berekende	volume	van	die	parfuumhouer	
=126 𝑐𝑚³	
	
Berekende	volume	van	die	verskepingskis.	
=24 000 𝑐𝑚³	
	
Nou	DEEL	ons	om	te	sien	hoeveel	parfuumhouers	se	
oppervlakte	sal	in	die	verskepingskis	se	oppervlakte	pas.	
	

=24 000 𝑐𝑚↑3 ÷126𝑐𝑚³	
=190,48 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	
≈190 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒	

Rond	af	na	onder	omdat	die	kis	te	
klein	is	om	nog	’n	hele	
parfuumhouer	in	te	pas!	



Hoekom is daar ‘n verskil tussen die antwoorde vir die prakPese en 
wiskundige berekeninge?  Vir die prakPese metode pas daar 150 parfuum-
houers in die verskepingskis en vir die wiskundige metode is dit 190.

•  In	die	prakPese	metode	het	ons	gesien	dat	daar	‘n	klein	
ekstra	ruimte	in	die	lengte	en	hoogte	van	die	
verskepingskis	was.	Dit	kan	nie	gebruik	word	nie	omdat	dit	
te	klein	is	om	nog	‘n	boks	in	te	pas.	
• Die	wiskundige	metode	bereken	net	volumes,	en	dit	neem	
nie	die	feit	in	ag	dat	‘n	boks	parfuum	nie	in	die	helje	of	
stukkies	gesny	kan	word	om	in	die	klein	ruimtes	gedruk	te	
word	nie!	
• Ons	kan	dus	nie	die	wiskundige	metode	hier	gebruik	nie,	
omdat	ons	nie	klein	stukkies	van	parfuumhouers	kan	
gebruik	om	die	verskepingskis	te	vul	nie.	



Oplossing

• Wees	versigPg	om	die	wiskundige	metode	te	gebruik	as	
gevra	word	om	heel	items	in	’n	ruimte	in	te	pas.	Gebruik	
eerder	die	praPese	metode.		
• As	jy	egter	met	’n	produk	werk	wat	opgedeel	kan	word,	bv.	
’n	vloeistof	of	sand,	kan	jy	die	wiskundige	metode	gebruik.	
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