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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

INSTRUMENTRAPPORT
FRA TOKT MED M/S "LIB AS" 12.0 6-22 06 .. 84

SEIS MIK K-FI SK PROSJEKTET
En tok omb ord inst rum ente ring en 8. juni
og fore tok opp kob ling og
utpr Øvi ng den 12 .. juni fra kl .. 10"0 0 til
kl. 18.0 0 ..
EKKOLODD

Som ekko lodd ble ben ytte t et Sim rad EK
38 A tilhØ rend e FHI,
Berg en .
Skro gmo ntsr t svin ger til EQ- ekko lodd et
omb ord, ble tilk obl et
EK 38 A. Svin gere n ble tilk obl et for sma
l strå le:
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Svingerimpedans ved smal stråle
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Ekstremalverdier av svingerimpedansen:
Max.verdi:
Ved 31.000 Hz, Z = 436 r2
Max .. verdi:
Ved 41.400 Hz, Z = 200 n
Min .. verdi:
Ved 36~966 Hz, Z = 60 r2
EKKOINTEGRATOR
Som ekkointegrator ble brukt Simrad QM MK II tilhØrende FHI,
Bergen ..
Integratoren var på forhånd kalibrert ved instrumentverkstedet,
FHI. Likeså var kabelmatter klargjort på forhånd.
LOGG
M/S nLibas

11

er utstyrt med en Simrad NL Doppler Speed Log .

Denne ble tilkoblet ekkolodd og ekkointegrator, idet en brukte
uttak for 1 puls pr .. n.mil og analogspenning for fartskompensasjon.
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Diodene Dl og 02 er innkoblet som sperredioder.
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SONDE LODD
M/S uLibas 11 har monte rt en Simrad trålso nde med opp/n ed-svi nger
tilkob let et EQ-re gistre ringsk abine tt.
Under alle tråltr ekk ble trålso nden brukt på trålen . Dette viste
seg meget nyttig for å observ ere trålhØ yde, bunnf orhold og
fiskef oreko mster i trålåp ninge n.
INNSTILLINGER
Integr atoren ble stØrs te del av tiden brukt med fØlgen de innstilli nger:
Områd e

Forste rkn .

.T.e.rsk el

Bunns topp

Modus

KANAL A

5-200 m

40 dB

l

PÅ

Int .. pr. n . mil

KANAL B

200-40 0 m

40 dB

1

PA

Int.pr .. n.mil

Integr atorfo rsterk ning lik 30 dB i kanal B ble i korte period er
brukt ved tette fiskef oreko mster .
For ekkolo ddet, EK 38 A, ble fØlgen de innst illing er brukt .
Effek t:
Pu1sle ngde:
TVF og forst . :

Skriv erfors t .. :
Diskr imina tor:
Områd e:

1/1
0,6 msek ..
20 1ogR - 20 dB
8
7 og 3 (ved tette foreko mster} _

0-250 ved dybde r < 240 m
200-45 0 11
> 240 m
"
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OPPSUMMERING
Både integrator og ekkolodd virket tLlfredsstillende og feilfritt i perioden.
Libas" er meget støysvak og kunne i rolig vær kjøres opp i
14 knop uten merkbare forstyrrelser på ekkoloddet. Men straks en
fikk noe vind og sjØ, måtte en sakke ned farten noe og legge opp
kursene etter vindretningen, da baugbulben slo mye luft under
skroget. Dette forstyrret ekkointegreringen betraktelig.
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Bergen/"Libas" 22 .. juni 1984

Fritz ·Pettersen
(sign . )_

Ingvar Hoff
(sign .. l_

