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'n Hersiene weergawe van 'n lesing gele*er by die Algemene Jaarvergadering vad die W€s-Kaapse takvan die WGSAr "Die moontlikz rol vatt
toepa$ings in dje lunior Sekandae lrnthddr",27 April 1t8, Kaapotad.

lnleiding
As'n mens die titelvan die seminaar noukeurig lees, dan
stel die woord 'moontlik' daarin enersyds 'n vraag of
toepassings wel 'n rol te spele het, en andersyds wat die
aard van hierdie rol moet wees. l-aat my dadelik se dat
daar by my geen twyfel is dat toepassings 'n baie belan-
grike rol in Junior Sekondere Wiskunde moet speel nie,
en dat ek graag hierdie geleentheid wil gebruik om hier-
die rol te probeer uitspel soos ek dir sien.

Wat probeer ons bereik met 'n kind met die Junior
Sekondere Wiskundeleerplan? Sekerlik gaan dit om
sekere feite-kennis wat geleer moet word, daar is sekere
denkprosesse wat bemeester moet word,daar is vaardig-
heid in sekere tegnieke wat geoefen moet word, daar is
die waardering in die estetiese in Wiskunde wat aan-
gekweek moet word, en nog meer. Afgesien van die rol
in die kind se intellektuele ontwikkeling, is hierdie doel-
witte nodig om 'n fondament vir die Senior Sekond€re
WiskundeJeerplan te le, m.a.w. dit is wiskunde terwille
van die wiskunde. Daar is egter 'n ander baie belangrike
doelwit naamlik om 'n kind 'n instrument in sy hande te
gee wat hy in sy alledaagse lewe en in sy werk kan gebruik.

Dit help niks om vir iemand'n skaafte te gee en vir
hom te leer hoe om die skaaf uitmekaar te haal, en hoe
omdit skerp te maak, en van watter metale dieonderdele
gemaak is (en te redeneer wat sou gebeur het as die lem
van plastiek was en wat nog alles nie), as jy nie ook vir
hom wys hoe om daarmee te skaaf nie. En in hierdie
proses kom eksterne faktore wat niks met die skaaf self
te doen het nie ter sprake, soos in watter rigting geskaaf
moet word, en of die skaaf hoegenaamd geskik vir 'n
sekere stuk hout is, ens.

As Pietie houfwerk neem en Jannie neem Wiskunde,
wat kan Jannie na St.8 doen wat Pietie nie kan doen nie?
Onthou dat Pietie goed geleer her hoe om met sy skaaf
te werk en om goeie resultate te behaal - het Jannie
geleer hoe om met sy wiskundige skaaf te werk?

Di€ metode hoe om die wiskunde as instrument te
gebruik, staan bekend as modelbou. Dit beteken dat die
gegewe probleem ontleed moet word, dat daar besluit
moet word watter data van belang is, en watter faktore
buite rekening gelaat kanword. Dan moet'n mens prob-
eer om die probleem inwiskundige taal te stel (dit is nou
die model), en dan eers kan wiskundige metodes gebruik
word om die wiskundige model op te los. Ten slotte moet
die oplossing aan die oorspronklike model getoets word,
en indien nodig, 'n verbeterde model opgestel word
sodat die hele proses herhaal. Skematies kan dit voor-
gestel word soos in Figuur 1.
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Daar is heelwat 'woordprobleme" in wiskunde hand-
boeke waar die modelbou triviaal is, en die unieke ant-
woord gewoonlik 'n he€lgetal is. B''voorbeeld: Watter
getal se kwadraat is agt keer sy vierkantswortel? Of: Drie
mans en v}{ woue spit 1l m" grond in'n uur om en nege
mans en tien vroue spit 14 m'in 'n halfuur om. Walter
oppervlakte sal sewe mans en sewe vroue in 'n driekwar-
tuur omspit? Die doel van hierdie kurlsmatige "toepas-
rirrgr' is om die kind te motiveer dat die werk wat hy so
pas geleer het; wel'n praktiese nul het. (Ofhierdie doel
bereikword is 'n debateerbare waag.) Aangesien hlerdie
tipe toepassings gewoonlik aan die end van'n spesifieke
stuk werk voorkom, het die kind ookgewoonlik'n goeie
idee wat hy moet doen, nog voordat hy die probleem
behoorlik gelees het.

Die tipe toepassings (en hulle rol) wat ek in gedagre
het, is heeltemal anders. Dit is 'n probleem waar die
modelbou nie uiviaal is nie, en waar gesonde verstand
vereis word en waar sinvolle aannames'n onmisbare rol
speel. Dit gaan werklik daarom hoe om die wiskundige
instrumente te gebruik. 'n Goeie toepassing bring ver-
skillende afdelings van wiskunde bymekaar, en dit bev-
order bespreking in die klas omdat daar nie 'n
vooraf-uitgestippelde paadjie herkenbaar is nie. Dit het
die verdere voordeel dat elke kind iets sal regkry in
te€nstelling met problem€ waar hy nie weet waar om te
begin nie. Ekwil vervolgens probeer om so'nvootbe€ld
aan u te demonstreer.

Die Probleem
Beantwoord die volgende brief:

Liewe Jannie
Dit gaan goed met jou ma en die skaap hier op
Dorclaagte, en ek hoop dit gaan goed met jou in die
koshuis. Dit is al oor agt en ek wil bed toe staa4
maar jy moet vir Pa eers help vanaand-
Die lnndbouvoorligter, mnr. G.U. RaatlT was van-



Wenn hicr, en hy sC ek moet die weid.ingskamp
rcnlon Korhaankop in wee kampe verdeel wat
ewe groot i"s. Ons sal die draadvanafdie windpomp
moet span sodat albei lmntpe se skaap daar knn
drink - ek het nie nou geld vir 'n boordery nie. Iy
moetvir my gou uitwerk hoe ekdie draad moet span,
want ek het al vergeet hoe om sulke ingewikkelde
goeters te doen.
Ek snur vir jou h kaan van die kamp- Die skaal is
1:10 00O en die kontoere is op tyf meter hoogtes
getelc Teken somner vit nry die nuwe sntk draad
i4 en maak die draad so kort as moontlik - jy sal
in elk geval die vakansie moet kom help om gate vir

die pale te grawe! Teen die prys wat jakkalsproef
deesdae is, kan 'n mens nie bekostig om met draad
te mors nic. Werk vit my uit hoeveel dxaad. ek moet
koop sodat ek dit fuidelik kan bestel-
Ou seun, moet tog nou net nie weer 'n fout in jou
somme maak nie soos laas toe jy te min dlaad, vir
die ooikampie uitgewerk het. As jy die slag u'eer
sulke vrot somme maalg gaan ek en daardie wis-
htnde-onderwyser van jou 'n bietjie gesels.
Sloyf nou gou wee4 want jou ma kla geduig dat jy
deesdte net in ander vroumense as sy belangstel!
Met liefdegroete
Pa

Figuur 2



Oplossing
Beskou eers die oppervlakte as plat in die horisontale
vlak. Veronderstel al die drade loop in reguit lyne sodat
die kamp 'n vierhoek vorm (Figuur 3). Meet die sye en
hoeke.

Figuur 4

Figuur 3

1 mm stel 10 m voor op die skaalplan. (kt wel dat as
gevolg van verkleining Figuur 2 nie meer volgens die
skaal 1:10 000 is nie, maar ongeveer volgens die skaal
1:16 189).Dus
AD = 1615 m, BC = 1810 rn
AB = 1350m,DE = 570n,EC = 980m
Wat is die weidingskamp se oppervlakte?
Verdeel die kamp in 2 driehoeke, meet die loodregte
hoogtes en bereken:
opp. A ADc = (14) (1ss).(1s8,5)

= 72284 mm'
opp. A ABc = (1,2t (t3s) !177)

= 11947 mm"
Opp. ABCD = 24231. mm2.

= 2423100n'
= 242,31ha

(As alternatief kan die sinus formule ook gebruik word:
Opp. AADC = (\h) (161,s)(r55) sin 79.)

Veronderstel eers dat die kamp 'n reghoek was. Dan
uit simmetrie (of met kongruente driehoeke) volg
dadelik dat F so gekies moet word dat FB = DE (kyk
Figuur 4), want dan is Opp ECBF = Opp DEFA.

I:at ons 'n beter model maak. Veronderstel dat die
kamp'n parallelogram was (Figuur5). Waar moetFdan
gekies word?
Trek EG /,/HF//CB dan is
AEGF = A FHE . . . (2 hoeke en gemeenskaplike sy)
en dus weer: FB = DE.

Figuur 5

'n Mens kan nou F 57 mm vanaf B kie,s, vir EF trek en
dan die oppervlakte van ADEF en FECB gaan bereken
om te bepaal hoe groot die fout is as gevolg van die
benadering dat ABCD 'n parallelogram is.
Opp.ADEF = opp.AADE+opp. A AEF

= (t/2) (161) (s6) + (t2) (161) (135 _ 57)
= 4508 + 6279
= 70787 mm2

Vergelyk dit met L2 (opp. ABCD) = 12115,5 mm2. Dan
blyk dit dat F nog heelwat nader aan B moet kom. (Ons
is meer as 11 ha uit!) Daar sal dus 'n verbeterde model
gemaak moet word.

Beskou die kamp net soos hy is. Ons kan nou ander
v,'aardes vir FB neern (kleiner as 57 mm) en elke keer die
oppeNlakte van ADEF gaan bereken totdat ons na ge-
noeg aan 12l15,5 mm" kom. Dit is egter tydrowend om
so 'n tabel te maak. Veronderstel eerder dat FB = x mm.
Dan wil ons hg dat

12t75,5 = as08 + (14) (161) (13s -x).'. x = 735-(t2rrs,s- 4508y(80,5)
= ,10,5 mm

Opmerking: Die afstand FB kan ook "meethtndig: be-
paal word (kyk Figuur 6).
Opp. ABEC = 14 EC 0oodregte hoogte)

= i4 (e8) ($1)
= 8869 mm"

opp.AADE+Opp. AAEF=opp.AFEB+Opp. ABEC
4508 + Opp.AAEF=Opp. AFEB+8869

kat ft die hoogte van A AEF (en AFEB) wees:
4508 + 12.h . AF = Vz.h .FB + 8859

.'. AF - FB = (8869 - 458)/(Lh, x t6I)
= 54,77



Die lengtevan die draad kan nou gemeet word, naamlik
186,5 mm, d.w.s die boer moet 1865 m draad koop. Die
draad word deur die lyn EF in Figuur 7 aangedui.

Figuur 7

Ons het die derde fase van die modelbou-proses (lryk
Figuur l) nou voltooi en moet nou oorgaan in die laaste
fase van interpretasie van die oplossing. Bespreek dus
hierdie oplossing in die klas. Gesels eers ooiwat kon-
loere is, en wa die leerlinge hoeveel laer die windpomp
as die hoekpaal by Rondekop staan. Hierdie hoekpatl
staan byna op die 160 m kontoer en die kontoere veran-

(135-FB)-FB = 54,17
FB = (13s_54,17)D

= 40,4 m

der met 5 m. Die windpomp staan dus tussen die 150 m
en 145 m kontoere. Die hoekpaal en die windpomp se
hoogtes verskil dus met tussen 10 en 15 m.

I-aat G die punl wees op die 200 m kontoer waar die
draad dit sny (kyk Figuur 7). Vra nou war die hoogte
verskil tussen E en G is. Dit is tussen 50 en 55 m. Wat is
die gemiddelde helling van die draad EG?

Heuine = ffi
= 0,05 ot t/zo

Wat is die verskil in lengte tussen die gemete draad en
die werklike draad, as ons aanneem dat die styging
eweredig is?
Volgens Pythagoras is (kyk Figuur 8):

1EG"12 =962 + (GA)z
= 1oo + 25oo
=1002500

.'. EG' = 1001,25 m

-t

-------,
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Figuur 8

Die draad is dus ongeveer 1,25 m langer as wal aanvan-
klik,gedink was. (Jannie werk alweer te min draad uir!)

l,aat H die punt op die 260 m kontoer wees waar die
draad hierdie kontoer sny, en meet GH. Dit lewer
GH = 4 mm, terwyl H 60 m hodr is as G!
Helling = 601a0 =32
Weer volgens Pythagoras (kyk Figuur 9):

' (C'H'12 = 3600 + 1600

= 5200
G'H'=72,17m

H,

Q'$oH
Figuur 9

Nou het Jannie die draad 72,71 - 4O = 32,ll m re kort
gemeet! En aan die ander kant van Korhaankop gaan
daar ook nog 'n tekort van ongeveer 30 m wees!

Is dit in elk geval prakties om die draad bo-oor
Korhaankop te span? Sal gate vir die pale gemaak kan

Flguur 6



word, en sal 'n mens nie langer (en duurder) pale moet
gebruik nie?

Hierdie fisiese probleme van die terein dwing ons
nou om 'n nuwe model te bou waar die draad rondom
die koppie moet loop. Ons soek na die roete wat die
kamp in twee gelyke dele verdeel, die koppie misloop en
die kortste is. Dit is nie sonder meer duidelik hoe die
roete gekies moet word nie.

Laat ons die ou roete volg tot net voor G en dan al
met die koppie langs tot by 'n punt K op die ou roete
sodat'n trapesium RsTKontstaan (kyk Figuur 10). Nou
moet L so bepaal word dat
Opp. A KLF = Opp. van koppie weggeneem

= Opp. van trapesium RSTK
= v2 xl5 x (35,5+,59,5)

Lh.LF(24) = 712,5 mm'
.'. LF = 59,38 m

Figuur 10

Die totale lengte van die draad volgens meting is dan
ER+RS+ST+TK+KL
= 98 + 23+ 35,5 + 16,5 + 51

=224,A0mm
= 2240 m
(Irt op datdit langeris as die oonpronklike reguit roete
van 1865 m plus die ongeveer 60 m om voorsiening vir
die hoogteverskil van die koppie te maak).

As die draad skuins gespan word oor die eerste deel,
is ESTK korter as ERSTK (lryk Figuur 11.1, maar 'n
verdere !, (15X98) = 735 mm' word weggesny uir die
boonste helfte sodat

t__712,5+735
- ---1he4;

= 120,6 mm

Figuur 11

wat egter beteken dat L verby die hoekpunt A op BA
verleng l€. Dus sal L op die sy AD lC, en dan is die totale
lengle ESTKL ooglopend langer as die 2240 m \an
ERSTKL hierbo.

'n Ander moontlikheid is om 'n loodlyn TM op AB
te trek (lryk Figuur 12). Die r.otale verlies aan opper-
vlakte is dan

Figuur 12



1, (1s) (35,s + 78) - v2 (8) (5)
= 851,25 - 20.

= 831,25 mm"

Hierdie verlies word vergoed deur 'n driehoek ENR aan
die onderkant van die $n ER uit te sny. laat ft1 die
loodfegte hoogte van hierdie ddehoek we€s, dan moet

v2 (98) hr = 837,25
ftr= 16,69 mm

Daar is egter baie driehoeke met daardie hoogte rl. Ons
soek die driehoek wa1 die kortste lengte draad sal gee.
Ons kan intuiliefaanvoel dat dit 'n gelykbenige driehoek
moet we€s. Hoe word dit getrek? Neem middelpunt van
ER en konstrueer 'n loodlyn van 16,96 mm. In hierdie
geval is die lengte draad

51,5 + 51,s + 22,5 + 3s,s. rt : l33b?'.
Nou moet die aanpassing van stygende grond nog ge-
doen word en is van toepassing op EN, NR en TM in
Figuur 12. Sonder om hierdie berekening re doen, kan
Jannie skat dat dit nie meer as 5 m draad sal byvoeg nie.
Aangesien sy pa in elke geval die draad in rolle van 50 m
elk moet aankoop, sal hy sy pa adviseer om 2000 m draad
te bestel.

Kommentaar
Daar is 'n paar'belangrike fasette aan hierdie probleem:
1. Die taak wat die pa aan Jannie srel, is maklik

verstaanbaar vir enige kind.
2. Elke kind kan 'n oplossing lewer - al probeer

die kind eksperimenteel om lukraak 'n paar
moontlikhede op die kaart te teken.

3. Die akkuraatheid van die anrwoord is tot die
naaste draadrol, sodat dit nie nodig is om ,n
rekenaar te gebruik om die oplossing te kry nie.

4. Daar is verskeie moontlike antwoorde wat (tot
die naaste draadrol) dieselfde antwoord gee -hierbo is net een gedemonstre€t.

5. Praktiese oorwegings speel 'n belangrike rol -niemand gaan draad span teen'n helling van 1,5
as hy dit kan verhelp nie!

6. Die leerling kan saam gesels oor die probleem,
deur sy eie en ander oplossings met mekaar te
vergelyk. Wiskunde is nou nie net 'n regtuer-
ke€rd oefening nie, maar iets wat bespreek kan
word-

7. Die probleem skep die geleentheid vir die on-
der$lser om die denkproses van die leerling te
bevorder deur stap vir stap deur die bostaande
oplossing te vorder. Die knapper leerling sal
wonder hoekom AENR juis gelykbenig moer
wees.

8. Basiese wiskundige gereedskap soos helling,
rythagoras se stelling, driehoeksmeting en al-
gebra kom op'n natuurlike manier na vore,
sodat die leerling oortuig word dat hierdie ge-
reedskap nuttig gebruik kan word.

Dit is baiebelangrik dat elke leerling so'n probleem eers
by die huis moet probeer doen, en die volgende dag met
'n antwoord op Jannie se pa se brief by die skool moet
aankom. Daarna kan daar deur bespreking in die klas en
leiding van die onderw)ser gevorder word tot almal die

_ volle problematiek (soos die kontoere!) verstaan. Die
onderwyser mag dalk verras word deur oorspronklikheid
van leerlinge wat hy nie verwag het nie!

mUMATH: A Symbolic Mathematical System
The future teaching ofalgebra in our schools is going to
be radicaUy inlluenced by rhe arrival of powerful com-
puter slstems designed to manipulate algebraic and/or
analytic expressions efficiently and accurately. Just as
the pocket calculator has challenged traditional algo-
rithmic expertise in arithmedcal calculations, these sys-
tems are presently challenging the amount of emphasis
on the teaching of purely manipulative aspects oi alge-
bra.

One such system is muMATH, which can automat-
ically expand expressions over a common denominator,
employ trigonometric identities ro simplry expressions,
symbolically integrate expressions, etc. For eMmple, if
you wish to simpliry rhe expression agz -z'1 + 2z(y + z\
using muMATH, you enter the equivalent muMATTI
expression

2* Y * (YM-Z) + 2* Z* (Y + Z).
and muMATh returns

2* yM + 2* ZL2.
muMATll can also solve equations.

To solve.r(3 +xz1 = 4yi1 +cz)-xtorxintermsof
c, enter

soLVE (X* (3 + XA2) = = 4 * X * (1 + CA2)_
x'x)'
and muMATH displays

I __ a*v

X= =2* g'
x= =0)

In trigonometry, muMATH will simpury
sIN(z . Y) * (4 * COS(X)M - COS(3 * X) +

(cos(x + Y + #PI) - cOS(x -Y) * SrN(Y)
to

4 * SrN(Y) * COS(X) * COS(Y)
- Adapted from C-(')dord, A- (7985\. School AIKbtu: Mat is ill
lundamental and whot ir zor2 In Hirsch, C.R. & Zwens, MJ. (Fds.),
Tfr_c_Sccondrry Scbool Mrlhcmatlcs Currtculurlr (pp.5-3aa). R€stoi:
NCTM Yearbook.


