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Boel van de proeven

Het doel van de proeven was een eerste aanzet tot het
verkrijgen van ervaring met de pulsgenerator PG 5022
onder praktijkomstandigheden.
In 1975 werd reeds enige weken proefgedraaid waaruit
een modifikatie van de pulsgenerator resulteerde.

Schip

Voor de proeven werd gebruik gemaakt van de kotters
Breehorn

WR 87

B.R.T.

59.49

Voor tstuwingsvermogen

225 pk Lister

Schipper-eigenaar

D. Berghorst

Begeleiding
De begeleiding werd gedurende de gehele periode door
de heer J. Gielbert van de Afdeling Technisch Onderzoek
van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek uitgevoerd.

Periode
De proeven vonden plaats in de periode van 24 mei tot
en met 2 juli 1976.

Apparatuur

De pulsgenerator welke werd gebruikt was de PG 3022
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met voedingsapparaat VA 3022 (zie figuur 1 en 2).
Deze pulsgenerator heeft een ontlaadkapaoiteit Tan
11.200 micro Parad welke er op is berekend om bij een
belasting van 60 milli-Ohm pulsen van circa 0,7 milli
seconden te kunnen afgeven bij een kontinue pulsfre
quentie van 30 Hz. Se wisselspanning werd geleverd
door een 3 kVA dieselaggregaat en naar de pulsgene
rator gevoerd via een speciaalkabel met een breek
sterkte van 800 kgf» een weerstand van 4»6 ohm/km
voor de kern en van 5,6 ohm/km voor de terugleiding.
Deze kabel werd via een zelfspannende HBnagM lier
gevoerd zodat de schipper ten allen tijde de vislij
nen kon vieren of halen zonder schade aan de voedings
kabel.
Daar vorig jaar na plaatsing van de lier op het voor
dek bij een vastloper de voedingskabel enige malen
in de schroef raakte werd de lier op het dekhuis ge
plaatst (figuur 3)» hetgeen beschadiging voorkwam
maar bij halen en vieren een extra man vergde daar
de schipper vanuit het stuurhuis geen zicht meer had
op de lier en de kabel.

Instelling
Tot 21 juni:
Ontlaadkapaoiteit

11.200 micro Farad

Frequentie

25 Hz

Onderbreking

£ Hz « sec aan/sec uit

Piekspanning puls

65 V

Vanaf 21 juni:
Ontlaadkapaoiteit

5.600

micro Farad

Laatste 10 trekken:
Kontinu puls frequentie 25

Hz
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Elektroden

Het elektrodensysteem was zoala aangegeven in figuur 4
met het controle systeem (normale optuiging) in figuur
5. De weerstand tussen de elektroden kon niet nauwkeu
rig worden bepaald maar lag in de orde van grootte van
80 milli-ohm.

Verloop van de proeven
De proeven werden uitgevoerd in het kustgebied benoor
den de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. Meestal
werd gemarkt te Lauwersoog.
Technisch deden zich weinig problemen voor. De elek
trische lier moest eenmaal worden gerepareerd omdat
een print in de besturing defekt was. Pulsgenerator
en bekabeling gaven geen moeilijkheden. De besohermbeugels welke rond de pulsgenerator waren gelast ble
ken doeltreffend in voorkomen van beschadigingen.
Het diesel-aggregaat bleek» hoewel betrouwbaar» niet
aan de eisen te voldoen daar het niet gestabiliseerd
is. Hierdoor zakte de pulsspanning in één oyolus af
van 65 V tot 4° V, hetgeen de effektiviteit naar alle
waarschijnlijkheid ongunstig heeft beinvloed.
In totaal werden 147 trekken gedaan. De gemiddelde
vissnelheid bedroeg circa 1,25 tot 1,5 m/sec.

Resultaten
De vangsten waren over de gehele periode matig tot
slecht. Het totaal aantal maatse tongen bedroeg voor
de elektrische kant 2717 en voor de niet elektrische
kant 2611.

De vangst van maatse schol variëerde van praktisch
niets tot 1 mand per kant per trek met een gemiddelde
van circa een halve mand met weinig tot geen verschil
tussen beide kanten.
Voor de uitwerking van een aantal doorgemeten trekken
zie figuur 6» 7» 8 en 9.
In tabel 1 is de vangstverdeling weergegeven van maat
se tongen over de proefperiode.
Ter illustratie van het belang van een juiste netoptuiging dienen de 21 trekken in de tweede helft van de
week van 14 tot en met 18 juni. Er werd toen een ander
net aangeslagen waardoor het vangstverschil ten voor
dele van de elektrische kant gedurende deze trekken
482 tegen 281 tongen was.
Nadat het net was "ingevist" en bijgesteld was de vangst
verhouding weer normaal. In de 36 trekken van d© week
van 21 tot en met 25 juni 690 tegen 709 tongen.

Konklusies en planning
In vergelijking met de eerste proeven met de betref
fende pulsgenerator werd ten aanzien van de betrouw
baarheid een 100$ verbetering bereikt.
, Ook ten aanzien van de resultaten werd een aanzienlij
ke verbetering bereikt. Gemiddeld was de vangst voor
beide kanten gelijk. Hoewel niet gestreefd wordt naar
een vangstverhoging is het doel wel een betere selektiviteit. Dit aspekt zat er nog niet uitgesproken in.
Een reden hiervoor is waarschijnlijk dat de puls
spanning in elkaar zakte door de niet gestabiliseerde
voeding.
Een opmerkelijk resultaat is ook dat een halvering
van de ontlaadkapaoiteit en dus een halvering van de

pulslengte geen nadelige invloed had op de vangst.
De optimale pulslengte werd door ons aangenomen als
0,7 milli-sec. Duitse onderzoekers kwamen echter op
een optimale pulslengte van 0,5 milli-sec, hetgeen
voor het opgenomen vermogen gunstiger is. Dit impli
ceert ook dat een definitieve versie van een commer
cieel bruikbare pulsgenerator minder groot en dus
hanteerbaarder zou kunnen zijn, aannemende dat deze
methode van pulsoverdracht de beste blijkt te zijn.
De planning voor volgend jaar isï
a.

De mogelijkheid de pulsspanning op te voeren
tot 95 V piek.

b.

Een gestabiliseerde voeding door middel van een
roterende omvormer. Dit voorkomt het in elkaar
zakken van de pulsspanning en tevens de hinder
lijke en niet ongevaarlijke aanwezigheid van
een diesel-aggregaat aan dek»

c.

Het veranderen van het elektroden systeem in
die zin dat er minder elektroden worden gebruikt
met meer oppervlak.

d.

Nu de grootste technische problemen achter de
rug lijken te zijn dient bij de volgende serie
proeven de grootst mogelijke aandacht te worden
besteed aan de biologische waarnemingen zoals
deze vastliggen in door de biologische afdeling
van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
opgestelde directieven.

IJmuiden, november 1976
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TABEL 1

Vangsten aan maatse tong gedurende de proefperiode

Maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni
24 trekken
Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

496

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

509

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

507

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

547

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

77

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

94

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

482

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

281

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

690

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

709

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

287

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

276

stuks

Aantal maatse tongen aan de elektrische kant

166

stuks

Aantal maatse tongen aan de niet-elektrische kant

185

stuks

Dinsdag 8 tot en met vri.idag 11 juni
20 trekken

Maandag 14 tot en met vri.idag 18 .juni
9 trekken

21 trekken

Maandag 21 tot en met vri.idag 25 .juni
Veranderde elektrische instelling
36 trekken

Maandag 28 .juni tot en met vri.idag 2 .juli
20 trekken

10 trekken (continu puls)

Totaal elektrisch

2717 stuks

Totaal niet-elektrisch

2611 stuks
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