
Graad 11 Tegniese 
Wetenskappe

Kwartaaltoets
Kwartaal 2

Vier moontlike antwoorde word vir die volgende vrae verstrek. 
Elke vraag het slegs EEN korrekte antwoord. Kies die korrekte 
antwoord en merk die toepaslike LETTER met ’n kruisie (X).

1.  Die spoed van ’n puls hang af van die:

A.  afstand wat die puls beweeg. 

B. frekwensie van die puls.

C. medium waardeur die puls beweeg. 

D. amplitude van die puls.

Meervoudige keusevrae



Meervoudige keusevrae
2. Bestudeer die volgende skets:

Watter van die volgende stel X, Y en Z in die regte 
orde
voor?

A.  Amplitude, trog, golflengte

B. Kruin, dal, golflengte

C. Amplitude, golflengte, pulslengte

D. Kruin, buik, golflengte

Meervoudige keusevrae

3. ’n Sekere hoeveelheid golwe gaan in 𝔁 minute by ’n 
vastepunt verby. Indien dieselfde hoeveelheid golwe 
in 2𝔁 minuteby ’n vaste punt verbygaan, watter een 
van die volgende stellings is korrek?

A. Die frekwensie het verdubbel. 

B. Die frekwensie het halveer.

C. Die periode van die golf het halveer. 

D. Die periode van die golf bly konstant.



Meervoudige keusevrae

4. ’n Musikant speel ’n noot op ’n klavier. Hy druk ’n 
tweede noot met ’n kleiner golflengte en ’n groter 
amplitude. Watter een van die volgende stellings is 
korrek?

A. Die tweede noot is laer en harder as die eerste noot.

B. Die tweede noot is laer en sagter as die eerste noot.

C. Die tweede noot is hoër en harder as die eerste noot.

D. Die tweede noot is hoër en sagter as die eerste noot.

Meervoudige keusevrae

5. ’n Golf beweeg teen ’n spoed van 𝔁 m·s-1 by ’n 
vaste punt verby. Indien die frekwensie van die golf 
verdubbel, gaan die golflengte van die golf:

A. halveer. 

B. verdubbel.

C. dieselfde bly. 

D. vervierdubbel.



Meervoudige keusevrae

6. Watter een van die volgende stellings is verkeerd?

A. Twee punte in fase is heelgetal golflengtes uitmekaar.

B. Die afstand tussen drie opeenvolgende verdunnings is 
twee golflengtes.

C. Hoe groter die periode van ’n golf, hoe kleiner die 
frekwensie van die golf

D. Die periode van ’n golf is die aantal volledige golwe 
wat per sekonde by ’n vaste punt verbybeweeg.

Meervoudige keusevrae
7. Baie harde klank kan ’n persoon se gehoor beskadig. 

Dit is ’n bewys dat klankgolwe:

A. ’n longitudinale golf is. 

B. gebreek word.

C. energie oordra. 

D. weerkaats word.



Meervoudige keusevrae
8. Wanneer die klank se hardheid toeneem, sal:

A. die golfspoed toeneem. 

B. B. die frekwensie toeneem.

C.  die amplitude toeneem. 

D.  die golflengte toeneem.

Meervoudige keusevrae

9. Die aantal vibrasies per sekonde staan bekend as die:

A. amplitude.

B. frekwensie.

C. periode.

D. golfspoed.



Meervoudige keusevrae

10. Die eenheid van frekwensie is:

A. Hz.

B. m.

C. s.

D. s-2.

Meervoudige keusevrae

11. Die tyd waarin ’n voorwerp een volledige vibrasie  
  voltooi is:

A. amplitude.

B. frekwensie.

C. periode.

D. fase.



Meervoudige keusevrae

12. ’n Swaai voltooi vyf volledige swaaie in 10 s. Die   
  periode van die swaaibeweging is:

A. 2 s.

B. 0,5 s.

C. 10 s.

D. 0,1 s.

Meervoudige keusevrae

13. ’n Transversale puls beweeg van A na B soos in die   
  skets:



Meervoudige keusevrae

Watter bewering is korrek?

A. Die deeltjies van die medium beweeg van A na B.

B. Die energie beweeg van A na B.

C. Die deeltjies en die energie beweeg van A na B.

D. Die medium beweeg van A na B.

Meervoudige keusevrae

14. ’n Motortjie vibreer teen 50 Hz. Dit veroorsaak golwe 
met ’n golflengte van 0,5 m. Die golfspoed van die 
golwe in m⋅s-1 is

A. 100.

B. 250.

C. 10.

D. 25.



Meervoudige keusevrae

15. Watter term beskryf die ontmoeting van twee kruine 
in dieselfde medium die beste?

A. Superposisie

B. Konstruktiewe interferensie

C. Destruktiewe interferensie

D. Weerkaatsing

Kontekstuele vrae

1 Watergolwe spoel teen die seewal om die hawe. Ses 
golwe tref die seewal in 4 s. Die afstand tussen 
opeenvolgende buike is 10 m. Die loodregte hoogte van 
die golf vanaf buik tot kruin is 2,5 m.



Kontekstuele vrae
1.1 Watter soort golwe is watergolwe?
Transversale golwe

1.2 Skryf die letters neer wat enige twee punte aandui 
wat:

1.2.1 in fase is;
B, D, F of C, E, G

1.2.2 uit fase is;
AB of AC of AD of AE of AF of AG of BC of BE of BG 
of BH of CD of CF of CH of DE of DG of DH of EF of 
EH of FH of GH

Kontekstuele vrae

1.2.3 een golflengte voorstel;
BD of DF of CE of EG

1.2.4  1,75 golflengtes van mekaar af is.
AD of EH

1.3 In watter rigting is punt B besig om te beweeg?
Afwaarts

1.4 Hoeveel golflengtes is daar tussen punte A en F?
21/4 golflengtes



1.5 Bereken die amplitude van die golf.
2,5/2 = 1,25 m

1.6 Bewys dat die periode van die golf 0,67 s is.
4 s vir 6 golwe om verby te beweeg.
                   4
∴ 1 golf in 6 s = 0,67 s

Kontekstuele vrae

1.7 Bereken die frekwensie van die
f = 1      aantal golwe
      T       OF f =  tyd geneem
  =    1             6
     0,67    = 4
  = 1,5 Hz     = 1,5 Hz 

Kontekstuele vrae

1.8 Bereken die spoed van die golwe.golwe.
v = fλ        D
= (1,5)(10)      OF v = Δt
= 15 m·s-1        10

   = 0,67 

 = 15 m·s-1 



Kontekstuele vrae

1.9 Bereken die afstand wat hierdie golf in 2 minute sal 
aflê.

          D
   v = Δt
           D
15 = 120
  D = 1 800 m

2 In ’n tou beweeg ’n puls met amplitude +15 mm na regs 
(kruin) en ’n puls met amplitude -10 mm beweeg 

na links (dal).

Kontekstuele vrae
2.1 Teken ’n skets met byskrifte wat toon hoe hierdie 

twee pulse mekaar nader.

2.2 Watter tipe interferensie vind plaas wanneer 
die twee pulse mekaar ontmoet en oorvleuel?

Destruktiewe interferensie



2.3 Teken ’n skets met byskrifte wat sal aantoon wat 
plaasvind:

2.3.1 wanneer dit mekaar kruis; 

2.3.2 nadat dit mekaar gekruis het.

Kontekstuele vrae

Kontekstuele vrae
2.4 Indien die amplitude van die eerste puls na 10 mm 

verander was, wat is die amplitude wanneer hierdie 
twee pulse mekaar oorvleuel?

0 mm

3 Vlermuise is feitlik blind. Om te voorkom dat hulle teen 
voorwerpe vasvlieg en om hulle te help om kos te jag, 
stuur vlermuise hoe frekwensie piepgeluide uit.

Vlermuise neem die tyd waar wat dit die eggo neem 
om terug te keer nadat die golf deur ’n voorwerp in 

sy pad weerkaats is.



’n Vlermuis, wat nie beweeg nie, maak ’n piepgeluid. Dit 
neem 0,018 s vir die eggo om na die vlermuis terug te 
keer. Die spoed van klank in lug is 345 m·s-1.
3.1 Bereken hoe ver die vlermuis van die voorwerp af is.
Tyd: 0,018 ÷ 2 = 0,009 s
D = vΔt

 = (345)(0,009)

 = 3,11 m

Kontekstuele vrae

Klankgolwe word versteur deur voorwerpe wat 
vergelykbaar in grootte is, of groter as hul
golflengte is.

Die maksimum frekwensie wat vlermuise kan uitstuur is 
1,2 × 105 Hz.
3.2 Bereken die deursnit (in mm) van die kleinste 

voorwerp wat ’n vlermuis kan waarneem.
v = λf
      v
λ = f
           345
   = 1,2 × 105

   = 0,0029 m
   = 2,9 mm

Kontekstuele vrae



4 ’n Motor en ’n vragmotor is betrokke in ’n kop aan kop 
botsing en baie geraas vind tydens die botsing plaas. Rabia 
staan 62 m weg vanaf die botsing wanneer sy die eerste 
klanke, wat teen 340 m·s-1 beweeg, hoor.

4.1 Verduidelik hoe die klank opgewek word en voortgeplant 
word om dit moontlik te maak vir Rabia om die klank te 
hoor.

Klank word deur middel van vibrasies opgewek. Tydens 
botsings word lugdeeltjies saamgepers en vorm ’n 
verdigting. Daarna druk dit weg van mekaar af en vorm ’n 
verdunning. Die lugdeeltjies vibreer teen dieselfde 
frekwensie as die deeltjies van die voertuie in die botsing.

Kontekstuele vrae

Hierdie vibrasie veroorsaak ’n reëlmatige verandering in 
die lugdruk. 
Hierdie verdigtings en verdunnings beweeg
deurdat die energie van lugdeeltjie na lugdeeltjie 
oorgedra word, al die pad tot by Rabia se oor en
veroorsaak vibrasies in haar middeloor. 
Dit word as klank geïnterpreteer.

Kontekstuele vrae



4.2 Bereken hoe lank dit die klank neem om Rabia te 
bereik.
         D
  v = Δt
        D
Δt = v
         62
     = 340
     = 0,18 s

Kontekstuele vrae

4.3 Rabia hoor dat een van die beseerdes tydens die 
botsing versoek dat sy na ’n hospitaal geneem word om 
’n ultraklank-ondersoek te ondergaan. Die passasier wil 
vasstel of haar ongebore baba beseer is.

4.3.1 Op watter beginsel werk ultraklank?
Ultraklank werk op die beginsel van weerkaatsing van 
golwe.

Kontekstuele vrae

4.3.2 Waarom is ultraklank veiliger vir ’n ongebore baba as 
x-strale?

X-strale bevat fotone met hoe energie en dring deur sagte 
weefsel, maar die energie van klankgolwe is baie laer en 
veroorsaak dus minder skade.



Kontekstuele vrae
4.3.3 Gee nog ’n gebruik van ultraklank in die mediese 

praktyk.
Behandeling van beserings/diagnose

5 ’n Groep leerders doen ’n eksperiment om te bepaal 
watter invloed die elastisiteit van ’n medium op die 
spoed van klank het.

5.1 Skryf ’n hipotese vir hierdie eksperiment neer.
Hoe hoër/laer die digtheid van ’n medium, hoe hoër/laer 
is die spoed van klank.

Die eksperiment word as volg uitgevoer:
Keagan maak ’n spesiale apparaat aan ’n heiningpaal vas. 
Jacques kap met ’n hamer teen ’n ander heiningpaal wat 
100 meter van Keagan af is. Die twee heiningpale is 
verbind met ’n draad. Keagan gebruik die apparaat om die 
tyd te meet wat dit neem vir die klank om deur die 100 m 
draad te beweeg.
Hierdie tyd word aangeteken (t1).
Dieselfde prosedure word weer gevolg, maar hierdie keer 
meet Keagan die tyd wat die klank neem om deur 
die lug te beweeg.

Kontekstuele vrae



Kontekstuele vrae

Die tyd wat dit neem om deur die lug gehoor te word, 
word aangeteken (∆t2).
Die volgende tabel word opgestel:

Medium waardeur klank beweeg Tyd geneem (s)
Draad 0,11
Lug 0,29

5.2 Noem die veranderlikes wat in hierdie eksperiment 
konstant sal bly.

Afstand waaroor klank beweeg.

Kontekstuele vrae

5.3 Noem die onafhanklike veranderlike in hierdie 
eksperiment.

Die elastisiteit van die medium waardeur klank beweeg.

5.4 Noem die afhanklike veranderlike in hierdie 
eksperiment.

Tyd geneem waarteen klank beweeg.

5.5 Watter verband bestaan daar in die algemeen tussen 
die tyd geneem vir ’n spesifieke afstand?

Hoe korter die tyd, hoe hoër die spoed/hoe langer 
die tyd, hoe laer die spoed



5.6 Bereken die spoed van klank deur die draad.
v = D =  100  =   909,09 m·s-1

      Δt    0,11

5.7 Watter gevolgtrekking kan uit hierdie eksperiment 
gemaak word?
Hoe digter ’n medium, hoe hoër die spoed waarteen 
klank deur daardie medium beweeg.

Kontekstuele vrae

5.8 Sal die spoed van klank in water vinniger, stadiger of 
dieselfde wees as in die draad? Gee ’n rede vir 
jou antwoord.

Stadiger; water is minder dig as die draad.

Kontekstuele vrae

6 Phumeza is baie gespanne voor die eksamen. Sy loop 
twaalf keer in 2 minute op en af in die gang voor die 
eksamen. Wat is die frekwensie van haar looppatroon?

Frekwensie = aantal herhalings per sekonde
           = 12 ÷ 120 (2 min = 2 × 60 s = 120 s)
           = 0,096 Hz

7. In ’n golftenk veroorsaak ’n vibrerende motortjie een 
volledige golf elke 0,05 s.

7.1 Gee een woord of term vir die 0,05 s.
periode



7.2 Is die watergolwe wat opgewek word longitudinale of 
transversale golwe?

Transversaal

7.3 Bereken die frekwensie van die motortjie.
      1
f = T
        1
  = 0,05
= 20 Hz

Kontekstuele vrae

7.4. Indien die golflengte 1,5 cm is, bereken die spoed van die 
golf.

v = fλ
                1,5
   = 20 × 100
   = 0,3 m⋅s-1

Kontekstuele vrae

8 Geel lig het ’n golfspoed van 300 000 km⋅s-1 en ’n golflengte 
van 610 nm. Bereken die frekwensie van die golf.

      v
f = λ
     300 000 000
  =   610 × 10-9

  = 4,92 × 1014 Hz



9 ’n Vlam straal lig met ’n golflengte van 500 nm vir ’n 
tydperk van 5 × 10-10 s uit. Die ligspoed is 3 × 108 m⋅s-1. 
Bereken die aantal volledige golwe wat in hierdie 
tydperk uitgestraal word.

       D
v = Δt
∴ D= (3 × 108)(5 × 10-10) = 0,15 m
Die golf beweeg dus 0,15 m gedurende die tydperk van 
5 × 10-10 s.

 0,15
Die aantal golwe is dus: 5 × 10-10 = 3 × 108 golwe

Kontekstuele vrae

Kontekstuele vrae

10 Skryf die frekwensies van die volgende neer:
10.1 infraklank;
Frekwensie laer as 20 Hz

10.2 ultraklank;
Frekwensies hoer as 20 000 Hz

10.3 hoorbare klank.
Frekwensies tussen 20 Hz en 20 000 Hz



11 Verduidelik hoe sal die klankgolf soos waargeneem op 
’n ossilloskoop verander indien die golf se:

11.1 frekwensie toeneem;
Die golflengte sal verminder sodat die golwe nader aan 
mekaar is.

11.2 hardheid afneem.
Die amplitude sal afneem.

12. ’n Stemvurk is gemerk 255 Hz. Die spoed van klank 
in lug is 340 m⋅s-1.

Kontekstuele vrae

Bereken die golflengte van die klank wat voortgebring 
word.
      v
λ = f
      340
   = 255
   = 1,33 m

13 Die afstand tussen ses opeenvolgende verdigtings van 
’n longitudinale golf is 175 mm. Een van die 
verdigtings beweeg ’n afstand van 280 cm in 
0,4 s. Bereken die:

Kontekstuele vrae



13.1 golflengte van die longitudinale golf;
Tussen ses verdigtings is daar vyf volledige golwe.
      175
λ =   5   = 35 mm

13.2 spoed van die golf;
       D
v = Δt
      2,8
   = 0,4
   = 7 m⋅s-1

Kontekstuele vrae

13.3 frekwensie van die golf.
     v
f = λ
         7
  = 0,035
  = 200 Hz

14. ’n Vlermuis maak geluide wat teen die krans in die 
omgewing weerkaats. Die eggo’s bereik die vlermuis 
0,08 s later. Neem die spoed van klank as 330 m⋅s-1 
en bereken hoe ver die krans van die vlermuis 
af is.

Kontekstuele vrae



           D 
    v = Δt         
∴ D = (330)(0,08/2) 
       = 13,2 m

Kontekstuele vrae


