
 1 

TEENSPANNING 
MAGALIES AMATEUR RADIO KLUB 

November en December 

2014 

50 
1964—2014 



 2 

 

VOORSITTER : Brian Jacobs,zs6yz, 0832559786, bjacobsza@gmail.com  

ONDERVOORSITTER : Thys Maree, ZS6MJM, 0825656087, mareemj@intekom.co.za 

SEKRETARESSE : Irene Myburg.,0845440618, Irene@srsa.gov.za 

TESOURIER : Pieter Myburg, ZS6PAM, 0761407562, Wooden@mweb.co.za 

WEBMEESTER : Thys Maree ,ZS6MJM, 082 565 6087. mareemj@intekon.co.za.  

TEGNIESE KOÕRDINEERDER : Sam van Zyl ,ZS6JZ, 082 447 2081. Sam.zs6jz@gmail.com. 

DIGITALE RADIOWERKING : Hannes Enslin ,ZS6JDE, 082 783 9275. zs6jde@mweb.co.za.  

BULLETIN KOÕRDINEERDER : Johann du Plessis ,ZS6PSS, 082 446 1581.  

telesat@cybersmart.co.za . 

SOSIALE KOÕRDINEERDER : Kleingert Horn, ZS6HRN, 0835449857, kleingert@gmail.com 

SKAKELBEAMPTE : Chris Smit ,ZS6FCS, 082 464 1007. smits@smitvdmerwe.co.za.  

REDAKTEUR : Pieter vd walt ,ZS6BVT, 082 374 4374. vdwaltph@mweb.co.za. 

JEUG KOÕRDINEERDER: Johann du Plessis ,ZS6PSS, 082 446 1581. 

telesat@cybersmart.co.za  

KOMPETIESIE KOÕRDINEERDER: Pieter Human, ZS6PA, 0825656081,qsobox@gmail.com 

KOMITEE :   
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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

HERHALERS : 145.750MHz, 51.750MHz, 438.750MHz en 438.575MHz. 

POSBUS :  13653, PRETORIA, 0135. 

BANK :  ABSA, TJEK REK. 060016020, TAK  335045. 

WEBBLAD :  http://zs6mrk.org. 

E-POS  :  sekretaris@zs6mrk.org. 

BULLETINS :  SONDAE: 11:15 145.740 MHZ FM, 14.250 MHZ USB 

   7.063 MHZ LSB,  ECHOLINK VIA ZS6FCS 

   WOENSDAE: 19:30 145.750 MHZ FM, 3.640 MHZ LSB 

Bestel u nuwe klubhemp nou! 

U kan ons nuwe klubhemp, nou by Louw, ZS6LME bestel. Die koste 

beloop R200 per hemp. Die gewone groottes is beskibaar. Betaal u geld 

in by MRK se bankrekening (soos onderaan die bladsy getoon) en gee 

duidelik u naam, roepsein en grootte van die hemp. Stuur ook 'n epos na 

sekretaris@zs6mrk.org . Voorbeeld: Sou Louw 'n hemp bestel sal hy dit 

soos volg toon op die betaling: "Louw ZS6LME 5XL". Myself, Thys, se 

bestelling sal soos volg lyk: "Thys ZS6MJM Spring gou - die eerste klom-

pie is alreeds afgelewer. 

Herhalertoon (CTCSS) 
Op 1 Desember 2012 is die 88,5Hz subtoon op die herhaler aangeskakel. 
Die toonbordjies verkoop soos soetkoek.  Sou u die bordjie benodig doen 

die betaling by ons bankrekening (hieronder) met roepsein en 
"toonbordjie" as verwysing en stuur 'n epos na ons e-posadres, 

sekretaris@zs6mrk.org. Vir klublede is die prys R50; vir nie-klublede is die 
prys R150 vir gemonteerde bordjies. Posgeld is R20 sou die bordjies per 

pos versend moet word. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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God sal al die trane afdroog 

 

Een van die ouderlinge vra toe vir my: “Hierdie mense met die wit klere aan, wie is 
hulle en waar kom hulle vandaan?” “Ek weet nie, Meneer,” sê ek vir hom, “maar ú 
weet.” Hy sê toe vir my: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het 
hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor 
die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die 
troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son 
sal hulle nie brand nie en 'n hittegolf ook nie, want die Lam wat in die middel van 
die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die 
lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog.”  - Openbaring 7:13 – 17. 

Om te huil en trane te stort is deel van die lewe. Van kleins af tot in die gryse 
ouderdom stort elkeen van ons baie trane. So deurweek Dawid sy "bed met 
trane" (Ps. 6) en is dit sy "spys dag en nag" (Ps. 42). Jesaja se oog "is 'n fontein van 
trane" (Jes. 9) en Paulus "dien die Here met baie trane" (Hand 20). Ons Here Jesus 
Christus het immers ook gehuil - oor die sondes van Jerusalem, maar ook oor die 
dood van sy vriend Lasarus. En aan die einde van sy lewe op aarde het al ons 
sondes vir Hom smarte en trane gebring. 

Maar as die einde van die dae kom - só berig Johannes in Openbaring 7 - sal trane 
verby wees, want "God sal al die trane van hulle oë afdroog". Johannes sien hier 'n 
menigte mense wat ... ja, nie huil nie ... maar jubel en juig. En die engel berig dat 
die verlostes in die hemel is. Johannes moet dit neerskryf vir jou en my om te weet 
en te glo: In die hemel sal daar géén trane meer wees nie, omdat "God al die trane 
van ons oë sal afdroog". 

Natuurlik! Trane en droefheid is beeld van lyding en smart ... van sonde en pyn. 
Trane is bestem vir hierdie lewe. As ons die dood deurgaan is alle trane weg. Ons 
kom nie in die hemelse saligheid aan met rooi gehuilde oë nie, omdat God self die 
trane van ons oë sal afdroog. 

Daarom sien die kind van God met verlange uit na daardie dag. Maar as ons vandag 
seer het en trane ons oë verdof, weet ons: Dit sal eendag vir ewig verby wees. 

Intussen bied die Bybel ons tog soveel troos ... te midde van ons trane. 

Ds N.W. Ligthelm 
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AJV + 50ste VERJAARSDAG 

Die verrigtinge het om 4uur namiddag by Totiusdal laerskool se lapa begin. 

Thys het die verrigtinge met ŉ gebed geopen waarna Kobus, ZS6KOB 

gehelp het met die Prysuitdeling.  

Na die prysuitdeling het Kobus weer die leisels gevat en gehelp met die 

kies van die nuwe komitee. Die kies van die komitee het glad verloop, 

almal was tevrede en het daarna lekker gebraai en gekuier. Baie dankie 

aan almal wat met die reëlings en opruiming na die funksie gehelp het 

Die volgende trofees en sertifikate is toegeken. 

Amateur van die Jaar Trofee 

Thys ZS6MJM 

Vir die uitmuntende bestuur van die klub en die projekte 

wat die klub aanpak. 

MRK Toring Trofee 

Brian ZS6YZ 

Vir die deelname en ondersteuning met die bestuur van 

die klub en die projekte wat die klub aanpak 

Retief de Bruyn Wisseltrofee 

Pieter ZS6BVT 

Vir die beste artikel vir TEENSPANNING. 

Meelewendheidskild 

Anette ZR6D 

Vir die ware radio-amateursgees wat getoon word met die klub se 

bedrywighede. 
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Dames trofee 

Irene 

Vir die uitmuntende dienste wat aan die klub gebied is 

tydens haar jaar as die klub sekretaresse. 

Bulletins / herleidings-trofee 

Pieter ZS6BVT 

Vir die uitstekende herleiding van die bulletins op 20m 

wat toelaat dat daar luisteraars vanaf die hele Suider 

Afrika daarna kan luister. 

Bulletin Bydraes-trofee 

Nico ZS6OI 

Vir die weer insetsel en die interessante gebeurtenisse waarop berig word 

tydens die klub bulletins. 

MRK Vertoonventers-trofee 

Kobus ZS6KOB 

Vir die vertoon van die klub en die SARL op sy eie 

webwerf: Weatherphotos.co.za 

Opleiding trofee 

John ZS6AA 

Vir die wyse wat hy opleiding gee en die onbaatsugtige tyd wat hy 

spandeer om te sorg dat die RAE kandidate deeglik voorberei word. 

Nylstroom Bulletin Wisseltrofee 

Chris ZS6CVE 

Die klublid wat die gereeldste op die klub bulletins 

gerapporteer het. 
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Verdienstelikheid sertifikate 

Sam ZS6JZ 

Vir die bydrae wat hy gemaak het met die 

instandhouding en herstel van die herhaler. 

Hannes ZS6JDE 

Vir die bydrae wat gelewer is tot die fout opsporing van die herhaler. 

Pieter ZS6PA 

Vir die bydrae wat hy gelewer het met die herstel van 

die herhaler. 

Anja ZS6SJC 

Vir die bydrae om die ou TEENSPANNING maandblaaie te skandeer sodat 

dit elektronies beskikbaar is op die klub webwerf. 

Peet ZS6PGN 

Vir sy bydrae tot die sosiale welstand van die klub en sy 

lede. 

Louis ZS6LWM 

Vir die goeie bestuur van die klub se finansies. 

Johann ZS6PSS 

Vir die koördinering van die bulletins en die bydrae tot 

die bulletins, van herleiding, opnames en die terugspeel 

van bulletins. 

Louw ZS6LME 

Vir die bydrae ten opsigte van die RAE opleiding en die Klub hemde. 
 
Kyk gerus na al die foto's op ons webwerf. http:\\mrk.org 
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Ons laaste klub vergadering van 2014 vind plaas 

op die 15de November. Doen asb. moeite om die 

vergadering by te woon sodat ons almal lekker 

kan kuier vir die laaste keer in 2014. Bring asb. ŉ 

vleisie saam om saam met jou Radio amateur 

vriende te braai en moenie die ietsie om te drink 

vergeet nie. Die vergadering begin om 14 00 uur. 

Die kole sal voorsien word. 
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 ELEKTROBELIGTING  is fenomena wat alreeds sover as 1907 ontdek was deur `n Britse 

navorser  by name H.J. Round van die MARCONI laboratoriums. Hy het  gebruik  gemaak van 

`n kristal  van silikon karbied  en ŉ katsnor. 

Sowat 20 jaar later in 1927 het ŉ Rus met die naam van  Oleg Losev aangekondig dat hy die 

eerste LED vervaardig het. 

Hierdie uitvinding van Oleg Losev  was bekend gemaak in tydskrifte   in Rusland , Duitsland en 

Engeland. Wat vandag deur  ons amper as alledaags beskou word asook ons alledaagse lewens 

baie vergemaklik  was daar helaas geen belangstelling vir die wonderlike uitvinding vir `n hele 

paar dekades . 

 

Rubin Braunstein van die “RADIO CORPORATION OF AMERICA “  het in 1955  na navorsing, 

berrig dat hy agter gekom het dat “GALLIUM ARSENIED”  (GaAS) ŉ infrarooi uitstraling gee 

wanneer dit in `n eenvoudige diode struktuur gevoeg word asook as dit saam met “GALLIUM 

ANTIMODE” , (GaSb)  en “INDIUM FOSFIDE “  (InP) en “SILIKON-GERMANIUM (SiGe) 

allooie teen ŉ kamer temperatuur van 77 Kelvin gebruik word. 

 

In 1961 , terwyl hulle  vir die TEXAS INSTRUMENTS COMPANY  in Dallas Texas , vind  

James Baird en Gary Pittman dat “GALLIUM ARSENIED” (GaAs)   infrarooi lig uitgestraal 

wanneer ŉ stroom deur dit vloei.  

8 Augustus 1962 registreer Baird en Pittman ŉ patent getiteld “SEMICONDUCTOR RADIANT 

DIODE” .  

Nadat daar seker gemaak was by verskillende maatskappye soos RCA research , IBM research 

labs, BELL LABS asook by die Amerikaanse patente kantoor dat daar nog nie so iets voorheen 

vervaardig was nie, is die patent goedgekeur en was daar in Oktober 1962 begin met die 

vervaardiging van die eerste infrarooi diode deur “TEXAS INSTRUMENTS”. 

 

Daarna het ontwikkeling vinnig begin vorder, want nog steeds gedurende 1962 het ene Nick 

Holonvak, terwyl hy werksaam was by GENERAL ELECRIC COMPANY, die eerste sigbare 

rooispektum  LED ontwikkel.  Hy het die uitvinding van hom op 1 Desember 1962, in die 

tydskrif APPLIED PHYSICS LETTERS bekend gemaak.  Holonvak word deur ŉ groot groep 

ondersteuners  bestempel as die vader van die LED. 

 

Begeesterd  deur sy leermeester Holonvak,  het een van sy student 

George Craford die wêreld se heel eerste geel LED ontwikkel en 

het toe ook sommer die helderheid van die rooi en oranje LED`s 

met ŉ faktor van 10 verbeter in 1972. 
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Die LED oorlog was in volleswang aan die gang. 1976 breek aan en T. P. Pearsall ontwikkel die eerste 

hoëklas helder LED. Die LED`s het baie hoëwerk verrigting gelewer en was gebruik  vir  

optieseveselkabel telekommunikasie. 

 

Die eerste LED`s was algemeen gebruik in die plek van gewone wolfram , en neonligte.  Dit was ook 

aangewend in die vertoon van sewe segment letters en syfers in laboratorium en elektroniese 

toerusting en het later ook hulle pad gevind na TV stelle, radio's, telefone, rekenaars, sowel as 

horlosies vir nag beligting van die horlosie se gesig. 

 

Tot gedurende 1968 was die gebruik van sigbare en infrarooi LED`s baie duur ......... ja so duur as 

$200  of nagenoeg  R2000 per LED . Daar word egter nie gesê of dit die prys in 1967 was en of dit 

bereken was teen die huidige koers. Daar was nie eintlik baie apparaat, wat gebruik gemaak het van  

die LED`s nie. 

 

1968 word die  MONTASANO maatskappy  die eerste fabrikant om oor te gaan tot die 

massaproduksie van sigbare LED liggies, deur gebruik te maak van Gallium Arseniet fosfiede om 

rooi LED`s te vervaardig. Weereens moet daar genoem word dat die LED`s net gebruik kon word  

as aanduider liggies . Hulle was nie baie helder nie en kon nie as beligting gebruik word nie. Die rooi 

LED was gebruik om syfers en letters in rekenaars aan te dui,  maar die liggies was so swak dat 

hulle met ŉ plastiek bedek moes word, sodat ŉ mens dit kon lees. Ek onthou dit nog duidelik, want  

was dit nie iets wonderlik om met so ŉ apparaat te kon loop en spog nie. Jy sal onthou dat jy   

spreekwoordelike  “IN” was met jou sakrekenaar. Dit was soos BRYLCREAM  en ŉ kam in jou kous. 
 

Die   MONTASANO maatskappy word in 1968  die eerste fabrikant om oor te gaan tot die 

massaproduksie van sigbare LED liggies deur gebruik te maak van Gallium Arseniet fosfiede om 

rooi LED`s te vervaardig. Weereens moet daar genoem word dat die LED`s net gebruik kon word  

as aanduider liggies . Hulle was nie baie helder nie en kon nie as beligting gebruik word nie. Die rooi 

LED was gebruik om syfers en letters in rekenaars aan te dui,  maar die liggies was so swak dat 

hulle met ŉ plastiek bedek moes word, sodat ŉ mens dit kon lees. 

Hewlett Packard het ook in 1968 hulle maatskappy se LED`s bekend gestel deur ook gebruik te 

maak van Gallium arseniet fosfaat, wat aan hulle verskaf was deur MONTASANO. ............. maar in 

die vroeë 70`s slaag “FAIRCHILD OPTOELECTRONICS daarin om  LED`s te vervaardig vir minder 

as 5 Amerikaanse se sent. 
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Die FAIRCHILD maatskappy het die LED`s vervaardig deurmiddel van die  PLANAR proses wat 

ontwikkel was deur Dr. Jean Hoemi by FAIRCHILD SEMICONDUCTOR maatskappy. 

Die PLANAR proses het gebruik gemaak van twee dimensionele fotoprojeksie, om na ŉ kringbaan 

te kyk, asook om die kringbaan deur middel van ŉ fotoproses op ŉ kringbaan op ŉ enkele silikon 

kristal vas te lê.  

Die vervaardiging van LED`s,  het deur gebruik te maak van die PLANAR proses en baie goeie 

verpakkingsmetodes,  daartoe gelei dat die FAIRCHILDSPAN  wat onderleiding gestaan het van 

Thomas  Brandt , baie gou die vlak bereik waar LED`s teen baie koste doeltreffende  

pryse ,vervaardig en op die mark beskikbaar gestel was. Die metode was vinnig  wyd deur ander 

LED vervaardigers toegepas. 

Soos wat die LED materiaal tegnologie meer ontwikkel het , het die hoeveelheid lig uitset, en 

lighelderheid verbeter sonder om  EFFICIENCY RELIABILITY  verhoog. Die uitvinding en 

vervaardiging van die hoëkrag, witlig LED het daartoe gelei  dat die witlig LED`s  sou begin 

gebruik word vir beligting. Die witlig LED is juis dan ook huidig besig, om tot ŉ baie groot mate die 

Wolfram en fluoresserende ligte te vervang. 

 

As ek dit nou nog nie genoem het nie, noem ek dit nou en jy moet  as jy dit nie weet nie, kennis 

neem dat die LED, ŉ HALFGELEIER  is.  

Nou terug na die blou LED. Die eerste hoë helderheid blou LED was in 1994  gedemonstreer deur 

Shuji Nakamura van die NICHIA CORPORATION. Om die hoë helderheid uitstraling te kon 

bewerkstellig het Nakamura gebruik gemaak van ITO of Indium Tin Oksied. Die ontstaan van die 

hoë werk verrigting LED`s het vinnig gelei tot die ontwikkeling van die eerste wit LED`s .  Die 

aanhoudende navorsing en ontwikkeling van LED`s het daartoe bygedra dat die lig uitset van die 

LED eksponensieel verbeter het. Daar word ook bereken dat die LED tans elek 36 maande 

verbeter. 

Meeste LED`s  was  gemaak  in `n 5mm T13/4 en 3 mm. T1 verpakking. Asgevolg van die verhog-

ing in kraguitset van die nuwer LED`s, het dit dringend noodsaaklik geword dat nuwe verpakkings 

vir LED`s ontwikkel moes word om vir betroubaarheid te sorg, asook om van oormatige hitte wat 

onstaan het onslae te raak.  LED`s wat deesdae  vervaardig word, het eintlik baie min ooreen-

komste  met hulle voorsate wat in  sover terug as 1968 vervaardig was. 
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Hierdie verbetering het ook parallel  verloop met die ontwikkeling van ander semi halfgeleier 

tegnologie en die vooruitgang van optiese materiaal wetenskap. Deur gebruik te maak van sekere 

prosesse was daar deur OSRAM   gedurende Januarie 2012 bekend gemaak dat OSRAM sy 

vervaardigingsproses koste kon sny met tot soveel as 90%. 

Die LED is gemaak van ŉ stukkie half geleier materiaal wat gedoop is in sekere onsuiwerhede om ŉ  

P-N koppeling te vorm. Soos in ander diodes vloei stroom van die P-kant of Anode na die N-kant of 

die Katode  maar nooit in ŉ truwaartse rigting nie. 

Anders as ander beligting is daar uiters min afname in die lig wat LED`s afgee oor lang periodes.   

Sommige LED`s wat sover terug as die 1970`s en 1980`s vervaardig was is nog steeds in gebruik 

hier in die vroeë 21ste eeu. ŉ Tipiese leeftyd vir ŉ LED  tussen 25,000 en ŉ 100,000 uur. Hitte en 

stroom veranderings kan wel ŉ uitwerking op die lewensduur van die LED hê en die kan veroorsaak 

dat LED tog vinnig kan breek. Dus is die werk verrigting van die LED direk verbind tot 

temperatuur.  Meeste vervaardigers waarborg hulle LED`s se werking teen 25grade Celsius. LED`s 

wat byvoorbeeld in verkeersligte gebruik word is meer onderworpe aan hitte binne in hulle 

omhulsels en kan veroorsaak dat hulle minder lig uitstraal as wat hulle moet en kan dan selfs ophou 

om te werk.  Daarteenoor is die gebruik van LED`s in byvoorbeeld yskaste in supermarkte ŉ  heel 

ander saak.   As die LED in baie lae temperature gebruik word is sy werkverrigting baie beter en 

straal hy dus ŉ hoër intensiteit lig uit en sal uit die aard van die saak ook baie langer hou. Omdat 

die LED minder hitte uitstraal as die gewone wolfram ligte kan sneeu bv. makliker op die lig aanpak 

en dan veroorsaak dat dit nie voldoen aan die area waar dit gebruik moet word nie. Hierdie 

probleem kom dan dikwels voor  by verkeersligte, skeepsnavigasie ligte  asook die LED ligte wat 

gebruik word op aanloopbane vir vliegtuie . Uit die aard van die saak kan dit uiters gevaarlik wees . 

Weereens het die vervaardigers aan ŉ oplossing gedink. Om te voorkom dat sneeu op die ligte 

aanpak as gevolg van die feit dat ŉ LED dan nou nie soveel hitte uitstraal nie word ŉ klein 

verhittingsstelsel binne in verkeersligte en ligte op aanloopbane ingebou en siedaar , probleem 

opgelos in die lande waar sneeu ŉ probleem is. 

In die afgelope 2 tot 3 jaar het die LED lig met ŉ reuse spoed ontwikkel. Die gebruikvan ŉ enkele 

LED liggie het nou ontwikkel tot ligte wat deesdae so dunner is as ŉ mens se hare , tot soveel as ŉ 

duisend LUMENS uitstraal en selfs 300en ŉ bietjie meer Watt kan lewer. 



 14 

 
NOU-JA en vandag sluit ek af met my reeks oor die lewe van die LED en verlede week het ek 

genoem dat die afgelope 2 tot 3 jaar het die LED lig met ŉ reuse spoed ontwikkel. Die gebruik van 

ŉ enkele LED liggie het nou ontwikkel tot ligte wat deesdae  dunner is as ŉ mens se hare ,  tot 

soveel as ŉ duisend LUMENS uitstraal en selfs 300 en ŉ bietjie meer Watt kan lewer. 

Om so ŉ bietjie meer spesifiek te wees. Navorsers aan die Universiteit van Washington het die 

dunste LED tot nog toe ontwikkel.  Dit is gemaak van twee dimensionele buigbare materiale en is 

10,000 maal  dunner as ŉ  mens se haar.   Daar word beplan om die uiters klein LED te gebruik vir 

optiese kommunikasie en Nanolasers. 

Dit is deesdae byna onmoontlik om ŉ TV, radio,  motorkar  , ligte, speelgoed vir kinders 

toetsapparaat  yskaste, wasmasjiene , ja noem net op wat jy wil , te koop of te gebruik in ons 

alledaagse  lewe wat nie en of ander vorm van ŉ LED gebruik nie . Dit bring ons dan nou by ŉ baie 

spesiale toekenning wat die afgelope tyd oorhandig is aan manne wat ook diep spore getrap het in 

die ontwikkeling van die LED. 

Op 8 Oktober 2014 word die Nobel prys vir fisika toegeken aan 3 here byname Sjoehi 

Nakamoera , Isamoe Akasaki en  Hirosji Amano vir hulle uitvinding van die blouligstraal diode wat 

alreeds wyd en syd in slimfone gebruik word. 

Tans is Isamoe Akasaki 85 jaar oud en nog steeds verbonde aan die Meijo Universiteit in sentraal 

Japan.  Hirosji Amano is op sy beurt 54 jaar oud en het as voorgraadse student saam met  Akasaki 

en Nakamoera in  halfgeleidende materiale begin navorsing doen aan die Universiteit van 

Kalifornië. Al drie die navorsers is in Japan gebore behalwe dat Nakamoera nou ŉ Amerikaanse 

burger is. 

Die drie manne het al van so vroeg as 1992 daarin geslaag om ŉ bloulig uit ŉ halfgeleinde materiaal 

te ontwikkel. Voor die ontwikkeling  kon wetenskaplikes net rooi en geel lig LED`s vervaardig. Dus 

wanneer rooi, groen en bloulig saam aangeskakel word kom daar ŉ witlig voor. Soos ek alreeds 

genoem het , het die LED lig ŉ lewensduur van tot ŉ 100,000 uur, honderdmaal langer as die 

wolfram lig en tien maal langer as die fluoressent ligte. 

Om so ŉ bietjie meer spesifiek te wees. Navorsers aan die Universiteit van Washington het die 

dunste LED tot nog toe ontwikkel.  Dit is gemaak van twee dimensionele buigbare materiale en is 

10,000 maal  dunner as ŉ  mens se haar.   Daar word beplan om die uiters klein LED te gebruik vir 

optiese kommunikasie en Nanolasers. 
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In die LED of LED gloeilampe beweeg die elektrone deur ŉ groot aantal lae van halfgeleidende 

materiale en ontwikkel dan die vermoë om elektrisiteit onmiddellik te omskep in lig. Gedurende die 

proses word minder hitte uitgestraal as in die geval van gewone gloeilamp.  

Tussen die drie was daar baie gewedywer maar  die metode wat Nakamoera gebruik om sy 

halfgeleiermateriaal te vervaardig is baie goedkoper, makliker en meer doeltreffend as Akasi en 

Amano se manier.  

Die drie here het bietjie later in die 1990`s onafhanklik van mekaar die blouliglaser ontwikkel. Die 

bloulig lasers kan meer inligting stoor as die rooilig laser. Daar moet ook net genoem word dat die 

ontwikkeling van die blouliglaser ook uiteindelik gelei het tot die ontwikkeling en vervaardiging van 

die “BLURAY-SKYF” 

Maar gedurende al die ontwikkelings en tonne patente wat deur Nakamoera, Amanoe en Akasaki 

geregistreer was moet daar nie uit die oog verloor word dat  die vader van die LED byname Oleg 

Losev so ver terug as 1927  die LED ontwikkel het. 
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KLASIE EN OOM FANIE - Ehola 
Deur : Pieter—ZS6BVT 

Dit is Saterdagmiddag en son skyn genadeloos af op die aarde. Oom Fanie 

is besig met sy eie gedagtes terwyl hy sy groente natlei. Hy het ŉ lekker 

groot frons op sy voorkop en dit lyk of hy die wêreld se probleme op sy 

skouers het.  Dit lyk vir hom of die grond nie genoeg van die lewens water 

kan kry nie, die klein plantjies dans in die wind om dankie te sê vir die 

water.  

Oom Fanie word teruggebring na die werklikheid deur die geraas van Klasie 

se motorfiets terwyl hy aangery kom in die plaaspad. Klasie  maak sy 

motorfiets staan en  steek sy hand uit om oom Fanie te groet. Goeie 

middag oom, groet Klasie en sommer dadelik dat 

oom Fanie nie vandag lekker is nie. Middag 

Klasie sê oom Fanie met stem wat Klasie nie ken 

nie. Is alles reg oom? vra Klasie met ŉ  

belangstellende stem. Nie heeltemal nie 

antwoord oom Fanie, My hf Stel het opgehou 

werk en ek kry hom nie reg nie, hy is net mors 

dood gevrek. Ek kry ook nie die hulp by my jare 

lange Griekse vriend Georgianos nie. Ek het vir 

hom ŉ epos gestuur en al wat hy sê is dat ek na my spelling moet oplet en 

dat daar ŉ hele klomp spelfoute in my epos is, van my hf stel se probleem 

het hy niks gesê nie. Aag nee wat oom, sê Klasie, dit klink nie vir my na ŉ 

ernstige probleem nie, ek sal vir oom gaan kyk wat die stel se probleem is, 

ons sal hom sommer gou aan die gang kry. Baie dankie sê oom Fanie met 

glimlag op sy mond, ek gaan gou die water toedraai  sodat ons na die radio 

kan gaan kyk. 
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KLASIE EN OOM FANIE vervolg 
Deur : Pieter—ZS6BVT 

Klasie sit voor oom Fanie se Japanese radio en wonder of hy vir oom 

Fanie moet sê dat hy ook nie veel van die radio se werking weet nie. 

Hy kyk na oom Fanie en besluit dat hy dit nie nou kan doen nie, hy 

weet dat hy maar sal moet deurdruk en kyk wat hy kan uitrig. Oom 

Fanie het alreeds die boonste en onderste panele van die radio 

afgehaal en Klasie kry die gevoel dat die komponente van die radio 

hom fyn dophou. Nou maar gaaf kêrels sê Klasie vir die komponente, 

wys vir Klasie waar die probleem is, dink Klasie hardop. Niks gebeur nie 

en Klasie besef dat hy nou in die Diepwater is. Klasie skakel die radio 

aan, dit is doodstil in oom Fanie se hok, niks gebeur nie, nie eens ŉ 

liggie kom aan nie. Klasie gaan die radio se muurprop na en vind alles 

in orde. Klasie weet hy het nog een kans voordat hy sal moet begin 

maak asof hy iets weet,  hy haal die radio se sekering uit en sy hart gee 

ŉ harde pomp toe hy sien dat die sekering 

gebrand is. Het oom vir ons ŉ spaar sekering vir 

die radio vra Klasie saggies om sy 

opgewondenheid weg te steek. Oom Fanie gee 

vir Klasie ŉ nuwe sekering wat dit met bewende 

hande weer in die radio installeer. Daar hang 

weer ŉ doodse stilte voordat die Klasie die radio 

aanskakel, Klasie druk die knop van die aan skakelaar , daar gebeur 

niks vir ŉ breukdeel van ŉ sekonde voordat die radio weer aankom en 

ŉ gesuis aankondig dat alles weer normaal is.  
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KLASIE EN OOM FANIE vervolg 
Deur : Pieter—ZS6BVT 

Oom Fanie spring amper uit sy vel uit van blydskap, hy doen gou ŉ paar 

toetse en bevestig dat alles reg is. Baie dankie Klasie , jy het my radio so 

tussen al die spelfoute herstel sê oom Fanie laggende. Kom ons gaan drink 

koffie op die stoep. Magtie ou Klasie sê oom Fanie, vandag het jy my baie 

gehelp, nou kan ek weer na daardie Magalies ouens se nuus op Sondae 

luister. Ek luister net na hulle op Sondae want hulle saai die bulletin op so 

ŉ gerieflike tyd uit. 

Oom Fanie maak se keel skoon nadat hy ŉ lekker groot sluk koffie geneem 

het, Klasie weet dadelik hier kom ŉ opsomming van alles waarmee oom 

Fanie nie saamstem nie. Ek sien die klomp het besluit om nie die plase te 

verdeel nie, dit was ŉ belaglike voorstel in die eerste plek. Ek kan nog 

steeds nie glo dat daardie Boeing nog steeds weg is nie, ek sê nou vir jou 

Fanie, die waarheid nog gaan seëvier, daardie Boeing word iewers 

weggesteek.  Dit lyk ook nie vir my of die grootbaas sy huis verbeterings 

gaan betaal nie, nou gee hy almal die skuld, ŉ mens sal altyd ŉ stok kry om 

ŉ hond mee te slaan. Van al die moordsake wil ek nie eers praat nie, dit is 

verskriklik soos die mense mekaar vermoor, ŉ ou skiet sy vriendin, ŉ man 

laat sy vrou vermoor in die Kaap gedurende hul wittebrood, ŉ ander ou 

laat weer sy vrou skiet om sy kind terug te kry, ek weet regtig nie wat met 

die mense aangaan nie. Ek sien dat die Springbok span nou 50 50 van kleur 

moet wees, dit gaan lol as die beste spelers nie gekies word nie. Dan praat 

ek nie eers van die dele van die land wat sonder water sit nie, hoe gebeur 

dit dat die water opdroog, ek maak seker dat ons tenk vol bly hier op die 

plot, nee ou Klasie, iemand het drooggemaak en nou wil niemand dit 
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KLASIE EN OOM FANIE vervolg 
Deur : Pieter—ZS6BVT 

erken nie.  Ek sien hier in Afrika is daar ŉ nuwe siekte 

waaraan die mense doodgaan. Indien die mense mooi 

skoon en higiënies lewe sou die ebola gedoente nooit 

uitgebreek het nie. Dit is ŉ lelike siekte en gaan nog baie 

probleme vir die hele wêreld veroorsaak. Ek kan nog goed 

onthou toe die EHOLA kiem in ons kamp gedurende die 

oorlog uitgebreek het. Die kiem het almal se mae aan die 

gang gesit het. Dit was nou ŉ gedoente hoor, daar was nêrens papier te 

vinde nie, die waglys by die siekeboeg het al hoe langer geword, die lyn van 

gretige gebruikers van die beskikbare toilette was oneindig lank terwyl daar 

ŉ ongemaklike reuk oor die kamp gehang het. Dit het die dokters  twee 

weke geneem om die siekte in die kamp onder beheer te kry. Ek glo tot 

vandag toe dat die Duitsers ons drinkwater gedokter het . Jy weet Klasie, 

ons was gedurende hierdie druktyd glad deur die Duitsers gepla nie, ek 

dink hulle het ons dopgehou en lekker vir ons gelag toe hulle sien hoe die 

manskappe  die naaste duin bestorm om van die ergste druk ontslae te 

raak. Ons moes die kamp skuif na die episode om van die EHOLA 

ontslae te raak. Klasie lag lekker en moet ook maar self knyp om 

ŉ ongeluk te verhoed met sy loop maag. Oom moet nie so oor 

alles bekommerd wees nie sê Klasie, ek is seker alles sal wel 

weer eendag na normaal toe terugkeer. Klasie staan op en groet 

vir oom Fanie, ek sal vir jou uitluister op hf se oom Fanie. 

Klasie skop sy motorfiets aan die gang, waai vir oom Fanie en ry in ŉ 

stofwolk huistoe. 
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Die skrywer Tienie (ZS1HO) wens daarop te wys dat van die gegewens verouderd is, daar dit die stand van sake was toe hy in 
April 2000 met pensioen gegaan het. Daar is egter gepoog om onder die hofie “Tegnologiese veranderinge/verbeteringe” die 
jongste inligting wat bekom kon word, weer te gee. 

 

 

SISHEN/SALDANHA 50 kV ELEKTRIFIKASIE 

 

 

Voorwoord 

 

Daar is gedurende die tweede helfte van 1975 met konstruksiewerk begin aan die 50 kV bobaan oor die 861 km lange Sishen/
Saldanha spoorlyn, op daardie stadium nog die eiendom van ISKOR, en op 1 April 1977  oorgedra vanaf  ISKOR eienaarskap na 
die van Spoornet. Na intensiewe indiensstellingstoetse, is die bobaantoerusting gedurende Julie 1978 in gebruik geneem. 

 

Elektrifisering van die lyn is uniek in die sin dat dit slegs die tweede spoorlyn in die wêreld was wat op daardie stadium met 50 
000 volt wisselstroom elektrifiseer was. Regverdiging vir die besluit was baseer op die volgende parameters :- 

 

1.   Vir die loop van swaarvragtreine is wisselstroom elektrifikasie meer ekonomies as gelykstroom-  

      elektrifikasie, daar minder toevoerpunte nodig is vanweë laer lynverliese, en die feit dat oorlas  

      beskerming meer eenvoudig en doeltreffend is. 

2.   Hulptoerusting is meer eenvoudig, en ekonomies om in stand te hou dan in die geval van   

      gelykstroom. 

3.   Ook weerligbeskerming is meer eenvoudig. 

 

Daar is geen konvensionele stasies langs die lyn nie, sleg 10 kruispunte plus minus 86,5 km uitmekaar met lang luslyne (±3 km 
in lengte) waar leë en gelaaide treine kan kruis. Voorsiening is egter gemaak vir nog nege kruispunte d.i. alle grondwerke, sal ‘n 
toename in verkeer in die toekoms dit vereis. 

 

Met ‘n lynspanning van 50 000 volt was dit slegs nodig om 6 trekkrag voerstasies te voorsien; d.i. te Saldanha, Erts (Sishen) en 
by elke alternatiewe kruisingslus  (Lusse 4, 8, 12 en 16).   

 

Sou daar van 25 kV i.p.v. 50 kV gebruik gemaak gewees het soos die Europese standaard op daardie tydstip was, sou ‘n 
minimum van 21 trekkrag voerstasies nodig gewees het. Daar sou ook voorsiening gemaak moes gewees het vir 12 addisionele 
ESKOM substasies en transmissielyne na die trekkrag voerstasies wat ‘n aansienlike verhoging in uitbreidingsgelde sou beteken 
het. 

 

‘n Koste berekening in 1974 het getoon dat die totale koste vir die elektrifisering van die lyn vir ISKOR en ESKOM sowat R21 
miljoen meer sou gekos het vir ‘n 25 kV as vir 50 kV stelsel. (Hierdie kostes sou uit die aard van die saak alles vir ISKOR se 
rekening gewees het). 

 

Die 50 kV bobaan is ontwerp en gebou om aan te pas by die ruwe uitdagings van die omgewing en landskap waar deur dit gaan. 
Die lyn loop al langs die Atlantiese kus vanaf  Saldanha vir 184 km tot by Lus 4, (Vredendal omgewing).  Die area is blootgestel 
aan reën, see-mis, waaisand en die humiditeit kan so hoog as 95 % wees. Noord van Lus 4 loop die lyn deur barre wêreld waar 
die stof plek, plek 'n hoë metaal inhoud het. Swaar reën kom voor in die deel van die land en gaan dikwels gepaard met hewige 
donderstorms en kwaai weerlig. Temperature in die wêreld wissel tussen -8 en +45 grade C. Voortdurende winde van tot 80 
km/u met windvlae van 120 km/u kom voor. As daar gekyk word na windskade aan die bobaanstelsel waar selfs maste om 
gewaai is, is windvlae van oor die 250 km/u nie uitgesluit nie. 
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Kragvoorsiening 

 

Die Sishen/Saldanha lyn word bekrag vanaf ses verskillende substasies in ESKOM se ekstra hoëspannings-distribusienet. 
Twee van die substasies is op die 275 kV ringtoevoer vanaf Kimberley en die ander vier is op die 400 kV “Third Rand to Cape” 
roete.   

 

Toevoere na elk van die ses substasies word geneem vanaf die ekstra hoëspanningstamme op ‘n enkelfaas grondslag; d.i. 
twee 50 kV fasegeleiers met die derde been geaard by die onderskeie ESKOM substasies asook by elk van die trekkrag 
voerstasies.   

 

Die voerstasies is relatief eenvoudig, behalwe vir stroom- en spanningstransformators, weerligafleiers en afstand beheerde 
lynskakelaars, bestaan dit hoofsaaklik uit drie afstand beheerde enkelpolige- oliestroombrekers. Twee hiervan met die 
nodige oorlasbeskerming en normaalweg in die toestand,  bedien elk ‘n bepaalde voerseksie (±90 km). Die derde 
stroombreker, sonder eie oorlas beskerming, dien as ‘n stamkoppelaar sou een van die voerlyne weens ‘n fout of vir 
onderhoudsdoeleindes uitgeskakel word. 

 

Primêre kragtoevoere vir Sinjaal-, Radio- en Mikrogolftoerusting by Lusse word verkry vanaf die 50 kV bobaan. 'n 100 kVA 
50kV na 220 volt transformator en 'n tapwisselaar word vir die doel gebruik. Die tapwisselaar is nodig om die sekondêre 
spanning (220 volt) binne aanvaarbare perke (±10%) te handhaaf,  daar die 50 kV lynspanning  kan varieer tussen 50 en 37 kV 
met ertstreine op die vêr punte van voerseksies. Wanneer bobaantoevoere afgeskakel word vir herstel- en 
instandhoudingswerk word outomaties beheerde kragopwekkers oplyn gebring om in sinjaal en radio krag behoeftes te 
voorsien. 

 

Herhalerstasies huisves slegs radio en mikrogolftoerusting en is meestal op hoë berge weg van die spoorlyn geleë. 
Kragtoevoere na die punte word ook vanaf die bobaan geneem met 'n 50 kV na 5 kV transformator, 'n 5 kV transmissielyn en 
op die vêr end 'n 5 kV na 220 volt transformator. Geen tapwisselaars is nodig nie daar die twee transformators gerieflik die 
spanning binne aanvaarbare perke handhaaf. 

 

 

Die Hang- en rydraad samestelling 

 

Die Sishen/Saldanha 50 kV bobaanstelsel bestaan uit ‘n rydraad/drakabel gedeelte, bekend as die  

lewendige deel, en die spoor tesame met ‘n terugvoergeleier wat die terugvoerbaan vorm. 

 

Die bobaanrydraadstelsel word as ‘n reël as die belangrikste deel van die stelsel beskou, terwyl die  

terugvoerstroombaan foutiewelik as minder belangrik geag, en gevolglik dikwels verwaarloos word. Hierdie wan opvatting 
het tot gevolg dat die korrekte deurverbinding en aarding van die terugvoerstroombaan buite rekening gelaat word, wat 
weer situasies kan laat ontstaan wat tot gevolg mag hê dat noodlottige elektriese skokgevalle of beskadiging van ander 
toerusting kan voorkom. 

 

Die belangrikheid van die terugvoerstroombaan kan dus nie oorbeklemtoon word nie. Sou die terugvoer- stroombaan totaal 
onderbreek word, kan die volle potensiaal van die stelsel nl. 50 000 volt tussen spoor en aarde verskyn indien daar ‘n trein in 
die voerseksie is  -  Dus ‘n baie gevaarlike toestand. Selfs in gevalle waar die terugvoerstroombaan swak in stand gehou word 
mag potensiaalverskille van ‘n paar honderd volt ontstaan tussen spoor en aarde met ‘n trein in die betrokke voerseksie. 

 

In die geval van wisselstroom (WS) elektrifikasie vind ‘n verdere verskynsel plaas, naamlik, dat spannings in draadheinings, 
metaalpype en nie-geëlektrifiseerde spore geïnduseer word wat parallel met die bobaan loop. Om hierdie verskynsel hok te 
slaan is dit nodig om sodanige heinings, pype ens. op die korrekte manier te aard.                
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Ten einde die vereistes  na te kom vir goeie en effektiewe stroom oordrag tussen die rydraad en die pantograwe van lokomotiewe 
in 'n omgewing waar daar  temperatuurskommelinge van een uiterste na 'n ander  voorkom asook soms baie sterk winde, is 'n 
eenvoudige hangdraad sisteem met teengewig trekspannings-reëling  voorsien , sodat temperatuurskommelinge tussen -7 en +45 
grade C en voortdurende winde van 80 km/u trotseer kan word sonder dat kontak tussen pantograwe en die rydraad verloor 
word. Om kostes te bespaar is die seksies tussen oorslagspanne so lank as moontlik gemaak, naamlik 2,5 km met 'n middelpunt-
anker, dit is dan die maksimum spanlengte wat akkommodeer kan word binne voorgenoemde temperatuurskommelinge. 

 

Die hangdraad vir die kusseksie is 70 mm² hardgetrokke koperstringgeleier, en die terugvoergeleier 150 mm² hardgetrokke 
koperstringgeleier in sinjaalareas, en 70 mm² in nie sijaalareas. Die rydraad oor die volle lengte van die lyn is 107 mm² soliede 
hardgetrokke gegroefde kopergeleier. Op die binnelandse seksies van die lyn word 130 mm² staalversterkte 
aluminiumstringgeleiers gebruik as hangdraad, en die terugvoergeleier ‘n 240 mm² staalversterkte aluminiumstringgeleiers in 
sinjaalareas, en 130 mm² in nie sinjaalareas. 

 

Ten einde 'n betroubare aardterugvoerbaan vir trekkragstrome te voorsien word die terugvoergeleier sonder enige isolasie op die 
koppe van die bobaanmaste vasgeheg, en word elke sesde mas ook elektries met die spoor verbind. Dit word gedoen om te 
verseker dat treespannings tussen spoor en die algemene aardmassa so laag as moontlik bly. Hier in teen verseker die metode 
ook dat voldoende lae-weerstandbane vir die terugvoerstrome vanaf die lokomotiewe deur die spoor en deur die 
terugvoergeleier wat op die bopunt van die maste vas is, vloei. Dit dien ook as beskerming teen weerlig, veral in die binneland 
waar daar gemiddeld 40 dae per jaar weerligstorms voor kom. 

 

Die normale hoogte van die rydraad bokant die spoor is 5,0 meter wat geleidelik sak na 4,5 meter onderdeur brûe en op na 6,0 
meter oor spooroorgange, waar 'n hoogtemaat gestel op 5,0 meter weerskante van die oorgange aangebring is, om te voorkom 
dat voertuie waarvan die vrag hoër as 5 meter gelaai is, nie onder die lewendige bobaan in ry nie. 

 

Bobaan Data 

 

Normale rydraad hoogte, in middel van span   4925 mm 

Minimum rydraad hoogte, in middel van span   4500 mm 

Maksimum rydraad hoogte                   6200 mm 

Maksimum trekspan lengte     2,5 km 

Maksimum span lengte tussen maste    70 meter 

Elektriese vryruimtes :- 

Steunpunte  :   normaal    840 mm 

   :   minimum    730 mm 

Tonnels en brûe  :   staties normaal   586 mm 

   :   staties minimum   533 mm 

   :   deurgang normaal   446 mm 

   :   deurgang minimum   406 mm 

Lus impedansie  :   aan die kus  0,169  +  j 0,384 ohms/km 

   :   binnelands  0,161  +  j 0,399 ohms/km 

 

Isolators 

 

Langs die 150 km kusseksie waar soutsproei en mis toestande voorkom, en vir 130 km binnelands deur soutpanne waar wind 
gedrewe sout en stoftoestande ondervind word, word "OHIO BRASS" sintetiese- isolators gebruik. Hierdie tipe isolators is in die 
proses om uitfaseer te word, en met plaaslik vervaardigde porselein-isolators vervang te word, wat aansienlik goedkoper is as die 
beter tipe "ROGER FLEX" sintetiese-isolators. Origens op die lyn word porselein-steun-isolators en glasskyf-isolators gebruik. 



 23 

 

Aanjaer (Booster) Seksies 

 

NB: Die skrywer wens daarop te wys dat die Aanjaer seksies intussen uitfaseer is, maar 

        aangesien kommunikasiesteurings en die eliminasie daarvan gereeld in die 

        beoefening van ons stokperdjie ter sprake is, is besluit om interessantheidshalwe 

        die gebruik en doel wat dit gedien het in die verlede, tog te vermeld en toe te lig. 

 

Sinjaal en Telekommunikasiestroombane wat parallel met die spoorlyn loop, is soms sensitief vir geïndusseerde strome en 
spannings a.g.v. die magnetiese koppeling met die 50 kV bobaan. Hierdie  

stroomspannings meng in met die werking van sinjaaltoerusting asook met die leesbaarheid van  

telefoongesprekke, veral as die bofrekwensies van hierdie stroomspannings binne die hoorbaarheidsgrens val. 

 

Aangesien die sinjaal en telekommunikasiestelsels van die Sishen/Saldanha trajek van ‘n mikrogolf- verbinding gebruik maak, 
word slegs kort lengtes kabel binne die Lus areas gebruik. Hierdie kabels is plus minus 40 meter weg vanaf die spoor begrawe, 
gevolglik is steurings van die aard binne die Lus gebiede nie ‘n probleem nie. Die terugvoergeleier in gesinjaleerde gebiede 
(Lusse) is via impedansieverbindings-transformators aan die spoor verbind en dra verder by om die lengte van die induktiewe lus 
so klein as moontlik te hou. 

 

Spoornet het op versoek van die poskantoor aanjaertransformators geïnstalleer by sekere kritiese plekke (dit is binne 
dorpsgebiede of waar poskantoorroetes parallel met die spoorlyn loop). 

 

‘n Aanjaerseksie bestaan meestal uit twee aanjaertransformators waarvan die primêre windings in lyn met die rydraadsisteem, 
en die sekondêre winding in lyn met die terugvoergeleier gekoppel is.  

 

Die aanjaertransformators is plus minus 4 kilometer uitmekaar en die terugvoergeleier slegs by die  

middelpunt van die aanjaerseksie asook by ‘n punt 2 kilometer aan die teenoorgestelde kant van elke  

transformator met die spoor verbind. Oor die 8 kilometer lange aanjaerseksie is die deursnee-oppervlak van die terugvoergeleier 
verdubbel en is dit van die maste geïsoleer deur middel van pen isolators. 

 

NB:-  (1)  Binne ‘n aanjaerseksie word elke 6de mas soos normaalweg met die spoor verbind, ten  

                 einde potensiaal verskille tussen spoor en die aardmassa so laag as moontlik te hou. 

 

          (2)  Aangesien sommige maste as gevolg van die isolering van die terugvoergeleier van ‘n   

                 terugvoerpad vir foutstrome beroof is, word ‘n aardkontinuteitsgeleier tussen die betrokke 

                 maste gespan om foutstrome te hanteer in geval van isolasie falings.   

 

           (3)  Die deursnee-oppervlak van die terugvoergeleier word verdubbel daar die  

                  spoorstroomkring binne aanjaerseksies normaalweg nie enige terugvoerstroom dra nie. 

 

Werking :- 

 

Met ‘n trein binne ‘n voerseksie word ‘n sterk wisselende magnetiese veld rondom die rydraad/drakabel  

opgestel. Hierdie wisselende magnetiese veld word teengewerk deur die magnetiese veld rondom die  

terugvoergeleier, en verminder sodoende die magnetiese koppeling tussen die 50 kV bobaan en poskantoorroetes. 
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Dit dien genoem te word dat die stroomrigting binne die rydraad/drakabel en die terugvoergeleier altyd in teenoorgestelde 
rigtings is, gevolglik is die magnetiese velde ook teenoorgesteld van mekaar, en werk die velde mekaar in ‘n groot mate teen. 

 

Die aanjaertransformator voorsien ‘n sekondêre spanning hoog genoeg om die spanningsval oor die 4  

kilometer lange terugvoergeleier te oorkom, en verseker gevolglik dat die terugvoerstroom in die beskermde seksie 
(aanjaerseksie) via die terugvoergeleier vloei en nie met die spoor langs nie. 

 

of 

 

Alternatiewelik kan ook gesê word dat die aanjaertransformator soos ‘n stroomtransformator werk; d.i. stroom wat getrek word 
via die primêre winding forseer dieselfde hoeveelheid stroom om deur die sekondêre winding te vloei. 

Sinjalering 

Kruisingslusse vir treine is plus minus 90 km uitmekaar, terwyl voorsiening gemaak is vir addisionele kruispunte elke 45 km. 
Spoorverkeer word beheer by die toegang aan beide kante van die luslyne by wyse van 'n sinjaleringstelsel wat bestaan uit  
dubbele spoorstroomkringe, impedansieverbindings, kleurlig-sinjale en sentrale verkeerbeheer. Die trekkrag terugvoerbaan is 
verbind aan sekere impedansietransformators ten einde 'n trekkragstroombaan te verseker na die betrokke voerstasie sonder 
om die integriteit van die sinjaalstelsel te affekteer. Aangesien sinjaalspoorstroomkringe staat maak op die omtak (shunt) aksie 
van spoorverkeer se wiel-en-as kombinasie, moet omtak-aardstroombane vermy word. Werklike aardverbindings by 
geselekteerde impedansieverbinders word gemaak aan die middel/neutrale punt van die impedansie-transformator.  

Heinings 

Om te voorkom dat gevaarlike spannings tussen ‘n draadheining en die grond verskyn, is dit noodsaaklik dat alle grensheinings 
wat parallel met die spoorlyn loop voorsien word van staal steunpale wat nie verder as 200 meter uitmekaar gespasieer is nie. 
Tussenliggende pale mag van hout of ander niegeleidende materiaal wees. 

Veekampe 

Geen elektriese verbindings word  tussen die draadheinings van veekampe of hekke by veeoorgange en die spoor toegelaat nie. 
Gereelde inspeksies word uitgevoer om te verseker dat geen ballas of vreemde voorwerpe vasgevang word tussen die skerms by 
veeoorgange en die spoor nie.  

As elektriesespannings sou voorkom by die ingang van ‘n hek, dan word die hekpale onderling met mekaar deur verbind met ‘n 
geïsoleerde deurverbinder van 97 mm² staal wat plus minus 300 mm onder die grond- oppervlakte begrawe word. 

 

 

Tegnologiese veranderinge/verbeteringe 

 

1. As gevolg van die uitfasering van  oop telefoonroetes deur die poskantoor, wat parallel geloop het met die Sishen -Saldanha 

spoorlyn, is daar weggedoen met die Aanjaer (Booster) seksies. 

Die 9 addisionele kruispunte waarvan slegs die grondwerke voltooi is toe die lyn gebou was, is intussen ook ontwikkel. Hiermee 
saam is sinjalering wat nie by die betrokke punte bestaan het nie, ook geïnstalleer. Die sinjaalbeheerstelsel waarmee die lyn 
afgeskop het is ook intussen met verbeterde tegnologie vervang. 

 

 

Opgestel en bygewerk: 

01 September 2014 

Deur: Tienie (ZS1HO) 
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Basiese Panne Koek Resep 
 

 

Die pannekoek resep is vir 10-12 pannekoeke 

- 1 koppie koekmeel 
- 2ml sout 
- 2 ekstragroot eiers, geklits 
- 150ml water 
- 200ml melk 
- ½ koppie suiker 
- fyn kaneel 

Meng al die bestanddele by mekaar, behalwe die kaneel en suiker en plaas dit dan vir 15-20 
minute in die yskas. 

Gooi ’n klein bietjie olie in ’n pan en versprei dit met ’n deur gesnyde aartappels oor die hele 
bodem. Wanneer jy dink die olie is warm, gooi dan ’n klein bietjie deeg in om te toets.  
Voeg nou genoeg deeg in die pan sodat die bodem heeltemal bedek is, probeer om die 
pannekoek so dun as moontlik te hou.  
Wanneer die deeg aan die bokant nie meer klam lyk nie (Ná so 2-3 minute )probeer die 
onderkant van die pannekoek met 'n eierspaan loswikkel. As dit nog nie wil loskom nie, los dit 
vir nog ’n minuut en probeer weer. 
Gebruik dan 'n eierspaan om die pannekoek om te draai, dit is die maklikste.  

Voeg ongeveer een teelepel kaneel by die suiker en meng dit deur. Sprinkel nou ’n paar 
lepels van die kaneelsuiker oor die pannekoek, rol dit op en geniet dit! 

- Hoe om ŉ pannekoek om te draai deur dit in die lug te gooi. Hou die pan in jou slim hand en 
laat sak die punt grond toe. Wanneer die pannekoek begin vorentoe gly, trek die pan met ’n 
vinnige beweging, maar met ’n slap pols, op na jou toe. Verwag maar dat die eerste paar op die 
grond gaan beland, dit verg baie oefening! 
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Die olie in jou motor se Masjien 

Deur Pieter zs6bvt 

In ŉ Neutedop 

Het jy al gewonder wat die olie in jou motor se masjien nou eintlik doen. 

Baie mense is onder die indruk dat dit die motor laat ry, dit klink reg 

maar dit is glad nie die geval nie. Die olie in jou motor se masjien se 

hoofdoel is om die masjien te beskerm  en sodoende jou motor vir 

derduisende kilometers sorgvry te laat ry.  

Soos daar diesel en petrol masjiene beskikbaar is, is daar ook vir die  

twee masjiene afsonderlike olies ontwikkel. Die olie spesifikasies word 

aangedui deur ŉ S vir petrol en ŉ C vir diesel masjiene. Die S staan vir 

“spark”  en die C vir “combustion” ontbranding. Hoe hoër die karakter na 

die C OF S hoe hoër is die spesifikasie van die olie. Die rede vir die twee 

tipe olies is omdat die petrol masjien baie skoner ontbrand as wat die 

diesel masjien ontbrand, die diesel masjien maak ook meer suur wat in 

die olie beland. Die spesifikasie van die olie is gedurig aan die verander 

soos daar nuwe masjiene op die mark kom. Die vervaardigers van hierdie 

nuwe masjiene bepaal wat die olie spesifikasie moet wees, die olie 

vervaardigers vervaardig dan die olie met die nuwe spesifikasie. Die olie 

in die masjien het die volgende eienskappe, die olie moet smeer, moet 

die masjien skoonhou, moet die masjien help koud hou, moet alle vasste 

stowwe soos koolstof in die olie in suspensie hou,  Al hierdie deeltjies en 

sure word saam met die olie afgetap wanneer die olie vervang word. Die 

olie moet ook sy viskositeit behou teen lae en hoë temperature. 

Gebruik die olie wat die masjien se vervaardiger spesifiseer, diens jou 

motor se masjien gereeld om sorgvrye werksverrigting te kan geniet 
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HF Mobiele Antenna  
Wenke om mobiele HF antenna op voertuig te installeer: 

 

Opsommend 

1. Gebruik langste moontlike antenna - veral vir 14MHz en laer 
2.  Monteer so hoog as moontlik en verkieslik in die middel van die 

voertuig. 
3.  Totale maksimum hoog moet laer as 4,3m 

wees 
4.  Kyk na beaarding van panele, radio, antenna 

en die uitlaatpyp! 
5. Installeer radio dat dit nie jou 

bestuursvermoë belemmer nie 
6.  Spoelverliese moet so min as moontlik wees (gebruik dik geleiers) 
7.  Stem eers die antenna in dat dit resoneer (X = 0) 
8.  Doen hierna die aanpassing op die aanpasspoel onderaan die antenna. 
9.  OPPAS: Vandag se voertuie het baie elektriese harnasse, lugsakke en 

veselpanele. Wees gewaarsku! 

 

1. Aanbieding van AD5X. Die onderwerp word redelik in detail behandel. 
Heelwat wiskundige formules. Moenie daarvoor skrik nie. Die volgende 
programmetjie doen al die huiswerk vir jou! 
2. Programmetjie van die ARRL Antenna book 19th Edition. Program, 
Mobile.exe,  is gebasseer op die formules soos in die Antenna handboek 
beskryf. Ongelukkig is dit nog 'n DOS program en moet dit in 'n DOS 
gesimileerde venster op die 64bit Windows bedryfstelsels loop. 
3. ARRL artikel: 'n Praktiese antenna wat self gebou kan word. 20$ HF 
Mobile 

http://www.zs6mrk.org/projekte/HF%20Mobiel/AD5XMobileOpsHintsandKinks.pdf
http://www.zs6mrk.org/projekte/HF%20Mobiel/MOBILE.EXE
http://www.zs6mrk.org/projekte/HF%20Mobiel/20$HFMobile.pdf
http://www.zs6mrk.org/projekte/HF%20Mobiel/20$HFMobile.pdf
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 huis  

Elektrisiteit 
Die skokkende waarheid 

Geweet die badkamer is die gevaarlikste plek in die huis om ’n elektriese skok te kry? 
Trouens, dat jy nooit aan ’n elektriese toestel moet raak as selfs net jou 
hande of jou voete nat is nie? Gevare van elektrisiteit in en om die huis is le-
gio... en tog besef ons dit nie altyd nie. Maar hoe werk elektrisiteit eintlik en 
presies wat is ’n skok? 

 

Die pad van ’n kragtige stroom... 

ELEKTRISE krag hou die moderne wêreld aan die draai. Die menigte voordele daarvan is te veel om op te noem 

kyk maar hoe verlore is ons tydens ’n kragonderbreking. 

Jy moet byvoorbeeld leer vir ’n belangrike eksamen môreoggend, maar skielik is die kamer so donker dat jy geen 

stomme boek, blaai of letter voor jou oë kan sien nie. Daar is geen kerse in die huis nie. Jy voel totaal hulpeloos. 

Só het elektrisiteit vir ons ’n onontbeerlike dienaar geword. Tog moet ons altyd onthou dat waar dit ’n dienswillige 
slaaf is, dit kan ook die mees genadelose en hardvogtige meester wees indien ons dit nie die volle agting gee wat 

dit verdien nie. As ons dit nie met die grootste versigtigheid hanteer nie, kan die gevolge tragies wees. 

Mense word so te sê daagliks deur elektrisiteit beseer of gedood. Die redes is feitlik altyd agtelosigheid, foutiewe 
apparate of gereedskap, of ’n gebrek aan kennis oor hoe elektrisiteit nou eintlik werk. Ek en jy kan beserings of 

sterftes weens elektriese skokke help verhinder deur drie dinge te doen: 

1. Deur te verstaan hoe elektrisiteit werk; 

2. Deur potensiële elektriese gevare raak te sien; 

3. Deur te leer omtrent veilige elektriese koorde en apparate en hoe hulle gebruik moet word om te keer dat 

mense geskok raak. 
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Wat is ’n elektriese skok? 

  

 
REGS: ’n Teken wat waarsku teen elektrisiteitsgevaar. 

  

  

ELEKTRISITEIT vloei van nature grond toe deur enigiets wat ’n elektriese 

stroom sal gelei. Daar is sekere stowwe, soos hout en glas, wat nie goeie geleiers 
van elektrisiteit is nie. Daarteenoor sal elektrisiteit geredelik ’n pad deur die 

menslike liggaam kies om by die grond te probeer uitkom. 

As ’n apparaat of stuk gereedskap foutief is of daar byvoorbeeld ’n kortsluiting in 
’n draad is, kan die elektriese stroom ’n ander pad na die aarde probeer vind straks deur jou liggaam. Dit is 

hoekom elektriese stelsels altyd geaard moet wees. 

’n Elektriese skok is in die reël die uitwerking op jou liggaam van ’n sterk elektriese stroom wat deur jou spiere of 
senuwees vloei. Die stroom kan weefselskade en selfs hartstilstand veroorsaak as dit sterk genoeg is, en ’n 

noodlottige elektriese skok staan bekend as elektrokusie. 

Dit is belangrik om te weet dat ’n stroom deur droë klere minder gevaarlik is as dié deur nat klere of direk op die 
vel. Die badkamer is ook die gevaarlikste plek in die huis om ’n elektriese skok te kry. En alle strome is gevaarliker 

wanneer die liggaam geaard is as wanneer dit van die aarde geïsoleer is deur rubberskoene. 

Een interessante eiendomlikheid van spanning is dat ’n voël op ’n hoogspanningsdraad kan sit sonder om 
enigiets oor te kom, omdat altwee sy pote by dieselfde spanning is. Daarteenoor soek ’n seun op die grond beslis 

sy dood as hy met ’n metaalpyp probeer om ’n vlieër los te wikkel wat daar bo tussen die drade vassit. 

Trouens, volgens ’n kenner is dit selfs moontlik vir die liggaam om elektrisiteit te gelei sonder dat ’n mens aan ’n 
hoogspanningsdraad raak. Hoewel lug normaalweg ’n isoleermateriaal is, kan ’n vonk van ’n kragdraad na die 
liggaam of ’n ander voorwerp spring wanneer die gaping kleiner raak. So het dit al gebeur dat drie seuns in ons 
land op ’n hooimied doodgebrand het wat deur die springende elektrisiteit van kragdrade aan die brand gesteek 

is. 

Elektriese brandwonde wat deur hoogspanningdrade veroorsaak word, lei in der waarheid tot baie sterftes weens 
weefselvernietiging, respiratoriese versaking, verlies van bewussyn, nierversaking en so meer. Die energie in ’n 
elektriese kragprop (220 volt) is reeds genoeg om ’n mens dood te maak. ’n Kragdraad op ’n plaas dra dikwels 11 

000 volt. 

Soos ’n navorser van Eskom dit al gestel het: “By die huis skok jy dood, maar met ’n hoogspanningskabel skok 

én brand jy dood. Die meeste mense sterf weens die brandwonde.” 



 30 

Gevare van elektrisiteit in die huis 

DIE gulde reël is om alles buiten die heel eenvoudigste elektriese probleme aan ’n  gelisensieerde elektrisiën oor 

te laat. Eie pogings kan groot ongelukke tot gevolg hê. 

Nog veiligheidsmaatreëls is: 

•  Maak doodseker dat jy weet waar die hoofskakelaar van jou huis is sodat jy dit kan afskakel indien daar 

probleme is. 

•  Moet nooit aan ’n elektriese toestel raak as jou hande, voete of jou hele lyf nat is nie. Alle nat vloere is eweneens 
potensieel gevaarlik as met elektrisiteit gewerk word. Onthou altyd: water gelei elektrisiteit (by absolute suiwer, 
gedistilleerde water is die geleiding swak, maar by stadswater, bronwater of soutwater met hul opgeloste stowwe 

is dit ’n heeltemal ander saak). 

  

•  Moet ook nie klere by ’n elektriese verwarmer droog maak en toelaat dat water op dele drup wat “lewend” is nie. 
Moenie geleidingsdrade na die badkamer lei nie. Straks nog belangriker is om nooit maar nooit aan elektriese 
toerusting te raak terwyl jy in die bad is nie. Sulke toerusting kan foutief wees of dalk in die water val en ’n 

elektriese stroom daardeur stuur. 

  

•  Dit geld ook vir die opwasbak in die kombuis, waar ’n mens miskien met die een hand in die opwasbak staan en 
met die ander hand aan die ketel of strykyster raak waarvan die elektriese bedrading onklaar geraak het. 
Aansluitend hierby: Trek die prop uit voordat jy water in ’n elektriese ketel gooi. En moenie die koord dadelik om 

’n strykyster draai nadat jy klaar gestryk het nie. Gee dit kans om af te koel. 

•  In die was-en-stryk-kamer kan dit ewe gevaarlik wees om ’n ongeaarde strykyster te hanteer terwyl jy met ’n 
wasmasjien werk wat wel geaard is. Omdat elektrisiteit altyd ’n pad grond toe probeer vind, kan jou liggaam die 

skakel word wat die stroom van die yster af na die wasmasjien gelei. 

•  Moenie muursokke oorlaai deur te veel muurproppe daar in te druk nie (byvoorbeeld proppe vir die televisie, 
rekenaar, strykyster, verwarmer, platespeler, ens. alles by een punt nie). Die oorlaaiing van muursokke is ’n 
probleem wat algemeen voorkom. Volgens ’n kenner kan ’n muursok net sowat 15 ampère dra. Wanneer slegs 
twee toestelle aan dieselfde sok verbind word, kan dit oorlaai en die isolering om die kragkoorde beskadig word. 

’n Mens moet ook niks behalwe gloeilampe in ligsokke inprop nie. 

•  Moet nooit kragdrade onderdeur ’n tapyt, oor ’n drumpel of oor ’n verwarmer laat loop nie. Die isolasie kan 
verweer en ’n brand of lekkasie kan veroorsaak word. Maak in elk geval gereeld seker dat alle geleidingskoorde 
nie verslete of beskadig is nie en dat geen oop draad op enige plek by die omhullende isolasie uitsteek nie. 
Vervang ook alle proppe wat uitgerafelde of gebarste isolasie of ander tekens van verwering toon. Wanneer ’n 
mens ’n prop uittrek, moet daar nie aan die kabel gepluk word nie. Skakel die elektrisiteit by die kragpunt af en vat 

die prop vas om dit uit te trek. 

•  Skakel elektriese komberse aan sowat ’n uur voordat jy in die bed klim en skakel dit af net voordat jy gaan slaap. 

Gebruik die regte grootte kombers vir die bed. Moet dit nie laat buig waar die verhittingselement is nie. 

•  Pas op waar jy gate in mure boor as jy nie weet waar die kragdrade in die muur loop nie. Dieselfde geld vir diep 

spit en grawery in die tuin as jy nie kennis dra waar die kragtoevoerkabels na die huis versteek is nie. 

  

•  Dit klink na oorbodige raad omdat almal dit behoort weet, maar dit kan nie ongesê gelaat word nie: Moenie jou 
vingers of voorwerpe (veral metaalvoorwerpe) in sokke insteek of aan elektriese apparate peuter wat nog êrens 
ingeprop is nie. Dis byvoorbeeld hoogs gevaarlik om met ’n kombuismes te probeer om roosterbrood los te woel 

uit ’n rooster wat aangeskakel is. 

  

•  Onthou boonop dat skakelaars foutief kan raak en dat “AF” dalk steeds “AAN” kan wees. 

  

•  En onthou ten slotte veral hierdie baie belangrike beginsel van elektriese veiligheid: Neem aan dat alle elektriese 
stroombane lewend is tensy jy doodseker gemaak het dat dit nie die geval is nie. 
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Wat om te doen as iemand geskok word 

AS iemand geskok word en die gevaar bestaan dat hy of sy kan sterf, moet jy nie aan die persoon raak nie, want 

jy kan self ook geskok word. Die beste is om dadelik die hoofskakelaar af te skakel. Indien dit egter nie moontlik is 
om by hoofskakelaar uit te kom nie, kan jy probeer om die toestel of draad wat die skok veroorsaak met ’n droë 

besemstok, selfs ’n houtstoel of ’n bondel droë klere van die geskokte af te kry. 

Die behandeling vir elektriese skok (en moontlike brandwonde wat daarmee saamgaan) is gespesialiseerd en ’n 

ambulans moet onmiddellik ontbied word. 

As alle gevare verwyder is dat jy self geskok kan word, kan jy vasstel of die pasiënt nog asemhaal en kan reageer. 
Skreeu op hom om te sien of hy nog by sy bewussyn is. Indien jy kennis van noodhulp het, kan jy die bewustelose 
pasiënt probeer bybring, en as sy asemhaling en polsslag bestendig is, kan jy sy brandwonde begin behandel. 

Verkoel die brandwonde, maar moet nooit salwe of olies op brandwonde plaas nie. 

Praat kalm en bemoedigend met die pasiënt as hy by sy bewussyn is totdat die ambulans opdaag. 

Doodgeskok as straf... 

REGS: Elektriese skokke in ’n elektriese stoel word partykeer as ’n metode van teregstelling van misdadigers gebruik, 
maar hierdie praktyk het in die afgelope tyd seldsaam geword. Hoewel die stoel eenmaal as “mensliker” as die galg, 
vuurpeloton of onthoofding beskou is, word die spuitnaald deesdae om dieselfde rede verkies op plekke waar misdadigers 
steeds met die dood moet boet vir ernstige misdade, soos in sekere state van Amerika. Waar die stoel wel gebruik word, 
word die veroordeelde daarop vasgebind, en een elektrode word met sy kopvel verbind en die ander met die kuit van sy 
een been. Die elektrodes word met ’n soutoplossing benat om voldoende kontak te verseker. Die dood tree gewoonlik in 
binne twee minute nadat die elektriese stroom deur die veroordeelde se liggaam begin vloei het 
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Baie dankie aan almal wat deur die jaar gehelp het om die klub  

Aan die gang te hou, dankie ook aan almal wat artikels vir die 

Teenspanning ingestuur get. Ons sien julle weer volgende jaar. 

n Geseënde kersfees en n voorspoedige 2015 

Mooi ry en kom veilig tuis 

Pieter zs6bvt 


