
Intersigbaarheid and Vertikale Vergroting (Oordrywing) 
 

 
 
1. Intersigbaarheid 
 

1.1. Dit is wanneer ‘n punt op die lyn van ‘n dwarssnit sigbaar is vanaf ‘n ander 
punt op daardie selfde lyn van die dwarssnit. 

1.2. ‘n Eksaminator kan jou vra of jy punt A vanaf punt B in ‘n dwarssnit kan 
sien. 

1.3. Jy sal slegs die vraag kan antwoord as jy die skets van die dwarssnit 
reeds gedoen het. 

1.4. Nadat jy die dwarssnit geskets het, trek ‘n reguit lyn tussen die twee 
punte. 

1.5. As daar geen hindernisse of blokkeringe is nie, dan is die twee punte 
intersigbaar. 

 
Intersigbaarheid 
Figuur 1. 
 

 
 
Figuur 2. 

 
 
 
 



Figuur 3. 

 
 
2. Vertikale Vergroting (Oordrywing) 

 
2.1. Dit is die opsetlike vertikale uitrekking van ‘n dwarssnit om die hoogte van 

kleiner landskappe, soos valleie, heuwels en klein berge, te beklemtoon. 
2.2. Die verhouding tussen die vertikale en die horisontale skale is bekend as 

die vertikale oordrywing. 
2.3. Vertikale oordrywing is die grote wat die vertikale skaal groter is as die 

horisontale skaal. 
2.4. Dwarssnitte word altyd met ‘n mate van ‘n vertikale oordrywing getrek.   

2.5. Sonder vertikale oordrywing sal heuwels en berge as plat gesien word en 
dit sal baie moeilik wees om die eienskappe van die landskap te sien.  Met 
ander woorde, as die vertikale skaal en die horisontale skaal dieselfde is, 
sal die landskap amper plat lyk. 

2.6. Om die eienskappe van kleiner landskappe te sien, moet die vertikale 
dimensie uitgerek word. 

2.7. Dit sal die landskappe meer realisties laat voorkom. 
2.8. Hoe word vertikale oordrywing bereken: 

 

Om vertikale oordrywing te bereken, moet die volgende stappe gevolg 
word: 

 
2.8.1. Stap 1: Bepaal die horisontale skaal.  Dit sal verskil afhangende 

van die kaart wat gebruik word.  Vir ‘n tografiese kaart is die skaal  
1:50 000 en vir ‘n ortofotokaart is die skaal 1:10 000. 

2.8.2. Stap 2: Bepaal die vertikale skaal.  Dit is die skaal wat gebruik is vir 
die vertikale as van die dwarssnit.  Bv.  vir elke 1cm spasie sal die 
kontoerlyne by elke 20m verander.  Dit beteken dan dat die 
vertikale skaal 1cm:20m is. 

2.8.3. Stap 3: Verander die vertikale skaal in cm bv.  
1cm:20m  = 1cm:2 000cm. 

2.8.4. Stap 4: Deel die vertikale skaal deur die horisontale skaal en dit sal 
jou die antwoord gee.  Die antwoord vertel ons hoeveel maal die 
vertikale skaal groter is as die horisontale skaal by die dwarssnit. 

 

 



 

Vertikale Vergroting (VV) = Vertikale Skaal (VS)/Horisontale Skaal (HS) 

VV   = VS / HS 

  = VS ÷ HS 

  = 1:25 000 ÷ 1:50 000 

  = 1 / 25 000 ÷ 1 / 50 000 

  = 50 000 / 25 000 

  = 2 maal groter 

 

2.9. Die onderste lyn van Figuur 4 too as die vergroting 1 maal is (Dit is waar 
die Vertikale Skaal en die Horisontale Skaal dieselfde is). 

2.10. Die boonste lyn toon die vergroting wat 2 maal groter is ( Dit beteken die 
vertikale Skaal is twee maal groter as die Horisontale Skaal). 

2.11. Die boonste lyn toon die eienskappe van die landskap duidelik beter as in 
die geval waar daar nie vertikale oordrywing was nie. 

 

Figuur 4. 

 

 

 

Aktiwiteit 1.4 

 

Bereken die Vertikale Vergroting op ‘n topografiese kaart waar die vertikale skaal 1cm 
verteenwoordig 50 meter is.  Onthou om alle berekeninge na dieselfde eenheid om te 
skakel.          (5x1) (5) 


