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1. INLEIDING
Met het bezoek van Erich Honecker, algemeen sekretaris van het centraal komitee van de
Socialistische Eenheidspartij van Duitsland (S.E.D.) en voorzitter van de staatsraad van
de DDR, aan Nederland in 1987 is de basis gelegd tot een meer open relatie tussen de
DDR en Nederland.
In oktober 1987 werd het RIVO bezocht door een delegatie uit de DDR met het doel te
onderzoeken op welke terreinen een samenwerkingsverband was op te zetten. Na het
wederzijds onderkennen van gezamenlijke probleemvelden volgde een tegenbezoek van
een delegatie van het RIVO aan het Institut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung
(IfH) te Rostock in juni 1988.
Dit bezoek werd afgesloten met een Protokol, waarin toekomstige samenwerking op
wetenschappelijk/technisch en biologisch visserij-onderzoek werd vastgelegd in een aantal
konkrete afspraken. Voor het technisch visserij-onderzoek omvatte dit een uitwisseling
van specialisten op verschillende voorgenomen onderzoeksreizen, een kennisname van de
wetenschappelijk/technische rekenmodellen ontwikkeld aan de Wilhelm Pieck Universiteit
(WPU) te Rostock en een gezamenlijke meetreis aan boord van het onderzoekingsvaartuig
"Ernst Haeckel" uit de DDR.
De invitatie van Dipl. Ing. U. Richter van het IfH ter deelname van de reis op de Tridens
in januari 1989 vormde de eerste stap, het tegenbezoek van mij aan de WPU te Rostock
de tweede. Dit verslag beschrijft mijn aktiviteiten aldaar.
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2. AKTIVSEITEN EN GESPREKSTHEMA'S GEDURENDE HET BEZOEK AAN
DE WPU-ROSTOCK VAN 20-02-1989 TOT 03-03-1989
datum : 20-02-1989.
Reis per trein via Osnabrück en Hamburg naar Rostock,
datum : 21-02-1989.
Ontvangst op de Wilhelm Pieck Universiteit, Afdeling Visserijtechniek. We beginnen met
een afstemming van aktiviteiten en het opstellen van een plan voor de komende twee
weken. (Zie bijlage 1). Prof. Stengel verwelkomt de mogelijkheid van een bijdrage vanuit
het RIVO op het "Internationales Rostocker Schifftechnisches Symposium" te houden in
Rostock in oktober van dit jaar. Ter vertaling werd het paper "A decade of research and
development of midwater trawls in the Netherlands", ook gepresenteerd in St John's
Canada, overhandigd.
Vervolgens sprak ik met Dr. Ing. M. Paschen over de theorie en de ontwikkelde software
ter bepaling van het juiste aangrijpingspunt van de vislijn op visborden. Voor
verschillende bordtypen zijn uitvoerige proeven gedaan in de windtunnel te Leipzig.
Hiermee worden de hydrodynamische krachtcoefficienten Ca (Cl) en Cw (Cd) en moment
coëfficiënten (Cm) bepaald. Deze waarden worden door het programma opgeroepen in de
vorm van polynomen. Metingen op volle schaal ontbreken echter nagenoeg. Hier ligt een
terrein voor verdere samenwerking.
Het programma berekent de positie van visborden en de oriëntatie (invalshoek %,
hellingshoek 8 , trimhoek X ) in de ruimte als funktie van de sleepsnelheid V en de
vislijnlengte L bij gegeven uitwendige belasting (trekkrachten in vislijn en voorlopers en
gewicht onder water) en berekent de hydrodynamische belasting voor een eenparige
rechtlijnige beweging. Het aantal voorlopers kan gevarieerd worden van 1 tot 3 per bord,
hetgeen interessant is bij eventuele nieuwe netten met een derde draad. [16]
Met behulp van een potentiaalmoment wordt het momentenevenwicht als volgt
omschreven:
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Deze vergelijking wordt iteratief opgelost met behulp van de methode van Newton.
Hiervoor is nodig een Jacobi-matrix J van de partieel afgeleiden als funktie van de hoeken
op te stellen.
Voor kleine hoekveranderingen volgt het potentiaalmoment uit :
5 = J. A a
of na invertering van de matrix J :
Aa = J .

J

Voor de volgende stap geldt dan : (iteratievoorschrift)
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Deze iteratie is met een op te geven nauwkeurigheid af te breken, waarna de ruimtelijke
ligging van het systeem volgt.
Belangrijk is verder de definitie van de verschillende assenstelsels nodig in de berekening
en voor de inputgegevens. Er is een lichaamsvast assenkruis voor de scheerborden, een
baanvast assenkruis en een ruimtevast assenkruis ten opzichte waarvan de koordinaten
worden berekend. De betrekkingen tussen deze koordinatenstelsels kunnen door middel
van matrices zeer elegant worden beschreven.
Een voorbeeldberekening werd voor de trawl PI 19/110-182 met 8 m2 borden en 60 m
voorlopers bij een snelheid van 2.25 m/s (4.5 knoop) gegeven.
De bordspreiding en de efficiency van het bord (Ca/Cw) zijn voor enkele aangrijpings
punten van de vislijn doorgerekend. Opmerkelijk is hierbij, dat een inschering in het
buitenste gat van het bord niet leidt tot een hogere spreiding. Het profiel wordt namelijk
overtrokken. Deze uitspraak is te toetsen aan vroegere metingen aan 7 m2 borden op de
Tridens, waarbij inderdaad het binnenste gat een betere spreidingskarakteristiek gaf en het
buitenste gat een instabiel beeld.
In de praktijk kiest men meestal het buitenste gat omdat dit bij uitzetten een sneller
wegscheren van de borden geeft met minder kans op indraaien.
Grote invalshoeken blijken bij experimenten in een kavitatietunnel te leiden tot het
ontstaan van oscillaties om de vertikale as. De onderzoekers meldden problemen
gesignaleerd in de praktijk met dergelijk instabiel gedrag van visborden. Een remedie is
het aanbrengen van een tweede vleugel aan de zuigzijde van het bord aan de voorkant,
waardoor het overtrekken van het bord wordt uitgesteld tot grotere invalshoeken. Dit
bordtype wordt in Polen veel gebruikt, maar is ook in de DDR en in de USSR ingezet.
Men vermeldde het probleem van vervorming van deze extra vleugel bij het scheepzetten
en suggereerde hiervoor een dunne terug te buigen plaat te gebruiken.
datum : 23-02-1989.
Het gesprek met Dr. Paschen wordt vervolgd. Hij demonstreert het programma op een
Scheider PC. De hydrodynamische coëfficiënten worden van een andere diskette
ingelezen. De kracht in het aangrijpingspunt van de vislijn kan worden bepaald met de
methode van diskrete treksystemen, ontwikkeld door Dr. Ing. H. Leitzke (zie 2302-1989) door successieve approximatie.
Een verdere uitbreiding van dit programma is het bepalen van de ruimtelijke plaats van het
aangrijpingspunt van de vislijn bij een voorgeschreven diepte en spreiding van de
visborden in afhankelijkheid van de bordhoeken. Deze informatie is belangrijk voor
ontwerpers van borden. Dit thema zal verder aan de orde komen op het symposium te
Rostock in oktober a.s..
De dag werd besloten met een diskussie over computer gestuurd ontwerpen van vistuigen
(CAD). De ideeën ontwikkeld aan de WPU zijn weergegeven in een verslag van Dr. Ing.
M. Paschen en Dr. Ing. G. Niedzwiedz, getiteld "Abschlußbericht zum F/E Thema :
Entwicklung eines CAD-Arbeitsplatzes für die Fangtechnische Forschung.", hetgeen nog
niet openbaar is gemaakt. Dit verslag geeft een overzicht van de aktiviteiten, die op dit
gebied in internationaal kader zijn gedaan.
Men gaat duidelijk verder in deze gedachtenontwikkeling dan bij ons met het gevaar, dat
het geheel te omvangrijk en daardoor gebruikersonvriendelijk wordt. In de ons
omringende landen gaat men doorgaans niet veel verder dan het produceren van
nettekeningen met wat aanvullende documentatie. In de praktijk bestaat een uitgebreide
nettekening nauwelijks en wordt veel gewerkt met kladjes. Hierbij speelt het kommerciele
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belang met de wens om gegevens vertrouwelijk te houden tevens een rol. Dergelijke
beperkingen komen in de DDR intern minder voor.(zie ook 02-03-1989).
Belangrijk is mijns inziens de snelle ontwikkeling van software op dit gebied, waardoor
bestaande ideeën snel verouderen. Reeds nu kunnen zeer gedetailleerde tekeningen
worden geproduceerd met een programma als Adobe Illustrator op een Macintosh SE en
met b.v. HyperCard informatiestacks worden toegevoegd, waarin veel van de wensen van
de ontwerper kunnen worden opgenomen. (Zie Apple Magazine, najaar 1988) Deze
programma's zijn echter niet gekoppeld aan Tekenprocedures, maar puur gericht op het
maken van een tekening.
datum : 23-02-1989.
Dr. Ing. H. Leitzke geeft een kort exposé van de door hem in 1983 ontwikkelde methode
van diskrete trekstaafsystemen voor de berekening van netkonstrukties. We
beginnen met de statische beweging. In het verleden is gepoogd om de berekening van
dergelijke konstrukties door middel van een analytische methode uit te voeren. Dit lukt
slechts bij een voorgeschreven eenvoudige geometrie. Bij visnetten zijn de vorm en de
erop werkende krachten sterk afhankelijk van elkaar, zodat de aanname van één bepaalde
geometrie geen praktische waarde heeft. Immers bij een gewijzigde sleepsnelheid stelt
zich immers een andere vorm en krachtenspel in.
Van deze koers is dan ook bewust afgestapt. [1],
In de nu voorgestelde methode wordt een net gemodelleerd door onbuigzame
staafelementen, die in de knopen geen momenten kunnen overdragen, maar alleen
trekkachten. De belasting op de staven wordt voorgesteld slechts in de knopen aan te
grijpen. Voor het bepalen van de hydrodynamische belasting wordt een onderlinge
beïnvloeding van de staven verwaarloosd. Een groep mazen mag worden voorgesteld als
een groter geheel, zodat het totaal aantal elementen in de berekening beperkt kan blijven.
Tenslotte geldt het superpositiebeginsel. [4, 5,8]
De methode is niet gebonden aan de Wet van Hooke. Een niet lineair spannings-rek
verband mag ook worden toegepast.
Leitzke geeft aan waarom de Eindige Elementen Methode volgens hem niet geschikt is
voor de oplossing van berekeningen aan netkonstrukties. Het feit, dat geen momenten
kunnen worden overgedragen door de elementen maakt de stijfheidsmatrix singulier.
Kabelkonstrukties kent men ook in de bouw, maar hier wordt met een hoge voorspanning
gewerkt en met niet vervormbare randen.(Dak van het Olympisch Stadion te München).
Dan is de Eindige Elementen Methode bruikbaar. [8]
De methode wordt door Leitzke omschreven als "zo eenvoudig, dat de kwalifikatie
Dissertatie B haast teveel eer is".
De richtingen van de staven worden in de ruimte vastgelegd door eenheidsvektoren. Voor
elk knooppunt is het krachtenevenwicht op te stellen. Zowel de richting
(eenheidsvektoren) als de absolute waarde van de trekkrachten zijn onbekend. Voor een
aantal knooppunten volgt een niet-lineair vergelijkingssysteem in de trekkrachten en
richtingscosinussen, waarin ook de voorschriften betreffende de ruimtelijke ligging van
de elementen worden opgenomen. Voor een aanvangs-schatting van de trekkrachten zijn
de richtingscosinussen van de eenheidsvektoren te bepalen door oplossing van het stelsel
vergelijkingen. Deze oplossing voldoet in het algemeen niet aan de betrekking, dat de
lengte van de eenheidsvektoren gelijk aan 1 moet zijn. Hieruit wordt een korrektiefaktor
voor de trekkracht bepaald en door vermenigvuldiging de nieuwe schatting voor de
trekkrachten berekend. Dit proces itereert totdat een gewenste nauwkeurigheid is bereikt,
waarna de ligging van de knooppunten en de grootte van de krachten kan worden
uitgevoerd.
Het stelsel vergelijkingen kan verkort worden weergegeven door een iets compactere
notitie van de matrices, waardoor een veel handzamer geheel ontstaat. De reduktie
bedraagt een faktor 4, belangrijk bij kleine computers en voor verkorten van de benodigde
rekentijd. [8]
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De hoofdproblemen zijn bij deze methode:
- Het genereren van de matrix A is afhankelijk van de opbouw van het net en dus voor
ieder type anders. Programma's voor een bepaald type net geschreven zijn dus niet
direkt konverteerbaar naar een ander type. (Bijvoorbeeld hexagonaal naar rhombische
mazen, net met een bepaald aantal mazen in de rondte naar een ander met een ander
aantal.). De methode zou sterk gebaat zijn bij een minder van het net afhankelijk
genereren van de matrix, waarbij slechts enkele globale gegevens zouden voldoen.
- Matrix-inversie speelt bij de oplossing een grote rol. Het is niet bekend of onderzocht
hoe de nauwkeurigheid van de gebruikte methode doorwerkt in het eindantwoord. We
hebben hier te maken met doorgaans zwak bezette matrices.
- De hydrodynamische krachten dienen zwak afhankelijk te zijn van de geometrie, daar
anders problemen optreden bij de iteratie.
- Sterk belaste garens geven een langzame iteratie.
Voor een half voornet (wegens symmetrie) komt men uit op ca. 500 vergelijkingen. Het
aantal geschatte benodigde iteraties bedraagt ca. 80 tot 100. Voor eenvoudige problemen,
zoals de berekening van vislijnen komt men uit op ca. 10 iteratiestappen.
De opbouw van een grootmazennet, zoals op het RIVO ontwikkeld, is zeer regelmatig en
zal tot een relatief gemakkelijke programmering leiden voor de opbouw van het stelsel
vergelijkingen.
Ing. M. Bednorz behandelde daarna het thema "Hydrodynamische Beiwerte in kleinen
Anstellwinkelbereich." (van stukken netwerk)
In de windtunnel te Leipzig zijn metingen gedaan aam staafmodellen van netstukken bij de
volgende variabelen:
0.15 <= ul <= 0.30
-4 graden <=
<= + 30 graden.
d/a : 0.06 en 0.12

inhangingscoefficient
invalshoek
garendikte/maaswijdte

De literatuur kent een grote verscheidenheid van Ca en Cw waarden. Als men deze
coëfficiënten betrekt op de garenoppervlaktemaat O in plaats van de totaal omringende
oppervlakte A, komen de verschillende waarden veel beter overeen. De totale weerstand
kan beschouwd worden als te zijn opgebouwd uit een drukdeel en een wrijvingsdeel,
althans voor grotere waarden voor de verhouding van O/A > 0.35. Bij kleinere waarden
treedt een dermate grootte verstoring van de stroming op, dat het superpositiebeginsel niet
meer van toepassing is.
Bednorz laat enkele resultaten zien van omstroming van netstukken, zichtbaar gemaakt
door rook. De stroomlijn vertoont een buiging, waaruit een circulatie-effect is af te leiden
en dus het optreden van een liftkracht. Dit was ons al bekend uit vroegere experimenten
met een mazenkap op een lijnennet. (Metingen Tridens 1977,1978)
datum : 24-02-1989.
Paschen demonstreert het programma KURRL op de Schneider PC. Met dit programma
kan de ruimtelijke vorm van vislijnen alsmede de belasting erop worden berekend.
Gedurende de sessie worden enige aanpassingen in het programma gemaakt om een
betere vergelijking met mijn routine SHAPE.PAS te krijgen. De bedoeling is om de
reproduceerbaarheid van oude data met SHAPE berekend na te gaan. Beide programma's
werken echter met verschillende hydrodynamische coëfficiënten voor de vislijnen.
KURRL berekent de vorm uit de differentiaalvergelijkingen voor een buigzame draad
door middel van RUNGE KUTTA. De vergelijking tussen beide routines zal later verder
worden uitgewerkt.
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Op de kamer van prof. Stengel woon ik vervolgens de verdediging van het
ingenieurswerk van diie studenten bij. De eerste voordracht behandelt het ontwikkelen
van een data-bank voor vistuigen, daarna komen aan de orde de ontwikkeling van een
vispomp en een ontwerpprogramma ter bepaling van de afmetingen en het vermogen van
een lier voor hektrawlers.
Het geheel geeft een goede indruk van de eisen, die aan de WPU gesteld worden voor het
verkrijgen van het ingenieursdiploma. Alle drie studenten worden stevig aan de tand
gevoeld, maar ze komen erdoor, zij het met verschillende beoordelingscijfers. Veel
aandacht wordt ook geschonken aan de wijze waarop de opgedane kennis wordt
overgedragen. Een ingenieur moet immers ook voor de niet ingewijde een begrijpelijk
verhaal kunnen vertellen. De presentatie had soms te leiden van de gebrekkige
overheadprojektor en sheets.
's-Middags kwam het onderwerp "Oscillaties en stabiliteit van visborden" aan de orde in
een gesprek met Ing H. Daartz.
Door middel van modelonderzoek in de windtunnel is nagegaan onder welke kondities
visborden tot oscillatie komen en het effect hiervan op de Ca en Cw waarden. In de
experimenten werd het aantal vrijheidsgraden beperkt tot de invalshoek, waarbij het
dempende effect van de trekkrachten van voorlopers en vislijn werd gemodelleerd door
torsie-veren met een variabele torsiestijfheid.
In de praktijk blijken Re-waarden tussen l*10t6 en 6*1(W6 te liggen, de metingen
werden uitgevoerd bij een Re van 10f5. Voor dit type visbord (Süberkrüb) met een
scherpe voorrand blijkt de afhankelijkheid van het Reynoldsgetal klein te zijn. De
stroming laat onmiddellijk na de rand al los in tegenstelling tot bij dikke vleugelprofielen,
waar in het omslaggebied van laminaire naar turbulente stroming de grenslaagopbouw
sterk afhangt van Re. De startwaarde voor de invalshoek blijkt van groot belang voor het
al dan niet optreden van oscillaties. Bij "Breitscherung" werden oscillaties enkele keren
waargenomen bij verschillende Re-waarden. Ca wordt aanzienlijk kleiner en Cw
aanzienlijk groter vanaf een bepaalde invalshoek. (Zie bijlage : 5). Dit gegeven kan
belangrijk zijn bij het ontwerp van nieuwe borden. Indien bij oscillaties de weerstand
toeneemt en de lift afneemt zal men met gekorrigeerde waarden moeten werken in plaats
van met de in de literatuur voor stationnaire gevallen gegeven waarden. Overigens is het
beter dergelijke bewegingen te voorkomen door bijvoorbeeld een tweede vleugel aan te
brengen.
datum : 27-02-1989.
Leitzke behandelde het dynamische geval van trekstaafsystemen. De stationnaire
vergelijking voor het krachtsevenwicht van elk knooppunt :
I (±) • Tk . ek = F K
k
wordt in het dynamische geval uitgebreid met traagheidskrachten, waarbij ook de
hydrodynamische massa een rol speelt :
£ [ (±) • Tk • ek + F HK + (m + mh). ak + Am. p ."g ] = 0
ic
Het systeem beweegt nu niet alleen in de X-richting (=sleeprichting) maar ook in de Y- en
de Z-richting. Hierdoor ontstaan meerdere komponenten van de hydrodynamische
krachten en de massatraagheidskrachten, namelijk in de drie richtingen. De elementen
worden door de eenheidsvektoren e weer ruimtelijk vastgelegd. Elk knooppunt voert een
beweging uit in R3 met snelheid :
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Vl= (VXI, VYI, VZI)
Dus ook elk daarmee verbonden staafelement.De hydrodynamische krachten kennen nu
een tangentiale komponent, een normale komponent en een binormale komponent. De
ruimtelijke aanstromingshoek van een staafelement volgt nu uit

cos ( öi ) = ef .

De normale en binormale eenheidsvektoren zijn af te leiden. Voor het bepalen van de
grootte van de hydrodynamische krachten wordt gebruik gemaakt van coëfficiënten als
CwO en Cw90.(weerstand bij 0 graden invalshoek en weerstand bij 90 graden
invalshoek)
De vektor bi geeft aan de versnelling gedurende het tijdsinterval At voor elk knooppunt.
Ieder element ondergaat een rotatie- en een translatiebeweging. De knopen zitten aan
elkaar vast hetgeen extra voorwaarden oplegt voor de grootte van de versnellingen T>i.
Hieruit volgt een korrektievektor, waarmee de nieuwe versnellingsvektor wordt bepaald:
Vi - (*.- 1 )
4

li = bi * 4i3
6

De waarde
-1) laat zich afschatten door
- II <= E, waarmee de gewenste
nauwkeurigheid wordt bepaald.
Men gaat er bij deze methode van uit, dat de versnelling tussen de tijdstippen t en t+At
constant blijft. De bepaling van de nieuwe ligging van een element in R3 laat ook een
verlenging toe volgens een gegeven spannings-rek verband. Het element krijgt dan een
nieuwe lengte, afhankelijk van de uitwendige belasting, waaraan v is te toetsen. Bij het
aanbrengen van versnellingen in punten van het systeem kan men:
a) Enkele punten kiezen en de rest laten volgen.
b) Het geheel aantal knooppunten op een bepaald tijdstip dezelfde versnelling geven.
Beide situaties treden in werkelijkheid niet op. De oplossing van het stelsel
vergelijkingen kan weer met NEWTON, maar gaat beter met de REGULA FALSI
methode.
De volgende problemen kunnen optreden:
- Een element kan in de nieuwe ligging de oude ligging kruisen. Dan divergeert de
oplossing.
- REGULA FALSI geeft een langzame iteratie.
De methode is nog zeer jong en slechts op enkele gevallen doorgerekend. Het is dus
nog niet bekend waar de grenzen liggen. [9,14]
Dr. Ing. E.D. Mokouabeka [18] berekende het instationnaire gedrag van kooien gemaakt
van netwerk (aquacultuurtoepassing), en Dojahn ging na hoe het gesteld is met de
konvergentie van deze rekenmethode. [10] Leitzke ziet dan ook graag een bredere
toepassing en verdere gegevens en ervaringsuitwisseling met de methode tegemoet.
's-Middags volgde een kolloqium van Dipl.Ing. H. Hoppe, die momenteel een dissertatie
A voorbereidt. Zij beschrijft de resultaten tot dusver behaald en er wordt nagedacht en
gediskussieerd over het vervolg van de dissertatie. De wetenschappelijke staf is goed
vertegenwoordigd. (Stengel, Leitzke, Paschen, Bednorz en Mokouabeka). Het werk gaat
over dynamisch gedrag van netkooien in zeegang. Verschillende vormen van kooien
worden in de beschouwing opgenomen. De probleemstelling wordt getoetst aan vragen
uit de praktijk en aan de eis, dat een dissertatie tot kennisvernieuwing moet leiden. Met
name het probleem van een stelsel aan elkaar gekoppelde kooien is voor de praktijk van
belang. Men wil weten welke krachten op de scharnieren optreden zullen en of de
koppeling tot een demping van de bewegings-amplituden zal leiden. Een nadere
afbakening zal volgen.
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Dipl. Ing. J. Waskewitz behandelde daarna in het kort een door hem ontwikkeld
PASCAL programma, genaamd RUKUSCHE. (RUnge KUtta SCHErbrett). Met dit
programma worden de bewegingsvergelijkingen van een visbord numeriek opgelost met
de RUNGE KUTTA methode. Een groot aantal gegevens dient te worden ingevoerd en
dus al bekend zijn : de traagheidstensor van het bord, de dempingsmatrix, de massa, de
koordinaten van de aangrijpingspunten van vislijn en stroppen, de stationnaire hoeken van
het bord met de sleepsnelheid, de grenzen van het iteratie-interval en de stapgrootte.
Hierdoor heeft het programma nog niet veel praktische waarde. De gedachten gaan uit
naar het verder verkorten van de rekentijd en het inpasbaar maken in een CAD-systeem
voor vistuigen. Een voorbeeld van een instationnaire beweging is in bijlage 6 gegeven als
funktie van de tijd.
's-Avonds volgde een gesprek met Dr. Ing. M. Paschen en Dr. Ing. O. Gabriel over de
ontwikkeling en het onderzoek aan scheerborden voor gesleepte vistuigen. Gabriel is
betrokken geweest bij de ontwikkeling van borden met een gekromd bolvormig
oppervlak. (Kugelkappbretter). De ontwikkeling van de pelagische visserij en van de
lijnennetten komt ook aan de orde. Het is leuk om deze ontwikkeling te vergelijken met
onze researchprogramma's, aangezien algemeen wordt erkend, dat de bakermat van veel
ontwikkelingen in de DDR ligt. [2, 3, 6, 13]
datum : 28-02-1989.
De ochtend werd besteed aan de protokolvoorbereiding, een steeds weer terugkerend
element bij samenwerking in de DDR. Eerder gemaakte principe-afspraken werden nu
nader gepreciseerd en op schrift gesteld. Het resultaat is te zien in bijlage 10. We hebben
geprobeerd de strategie van overzichtelijke projekten en konkrete afspraken voort te
zetten. De voorbereiding van de gezamenlijke meetreis op het schip "Ernst Haeckel" kreeg
bijzondere aandacht. Een gedetailleerde planning van de metingen zal later worden
opgesteld. De bedoeling is om te meten aan een asymmetrisch schuin achter het schip
gesleept vistuig, een nieuw idee, dat al eenmaal is uitgeprobeerd met goed resultaat. De
optuiging en de te meten grootheden werden kort bekeken. Daarbij werden de volgende
afspraken gemaakt onder het voorbehoud, dat het RIVO over voldoende SCANMARmeetapparatuur beschikken. :
(Nu is immers nog niet bekend wat nog te kopen is of wat kan/mag worden ingehuurd
voor deze reis)
RIVO meet de beide trekkrachten in de vislijnen met load cells op dek. (0-20 ton
bereik)
RTVO meet de trekkrachten aan de nokken van het net met de vier onderwater load
cells.
RIVO meet bordspreiding en borddiepte.
RIVO meet nokspreiding onder en boven.
RIVO meet diepte van de vier nokken.
RIVO meet de snelheid van het net.
RIVO meet de diepte van de knuppel aan de andere zijde.
IFH meet de lengte van de vislijnen.
IFH meet de bordhoeken met Poolse apparatuur.
IFH meet de vertikale netopening met echolood.
Het reisschema zal ongeveer 9 meetdagen opleveren. We vertrekken vanuit IJmuiden op
vrijdag 8 september na het inladen van onze apparatuur. Er is mogelijkheid voor meevaren
van drie RIVO-ers. De proeven kunnen gehouden worden vanaf 15 tot en met 29
september rond Madeira. Op 29 september loopt de "Ernst Haeckel" IJmuiden weer
binnen, waarna ze doorvaart naar Rostock. De planning laat aanwezigheid op het
Symposium te Rostock op 3 oktober toe.
De volgende grootheden zullen worden gevarieerd tijdens de metingen:
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1. Vislijnlengte van 150 tot 250 meter.
2. Snelheid van 4.5 tot 5.5 knoop.
3. Verlenging bovenvoorloper met 1,2 en 3 meter.
4. Nokgewichten, 2 verschillende waarden.
5. Visborden en opstelling, 2 borden en/of een knuppel.
We proberen eerst zonder apparatuur de beste optuiging te vinden en gaan dan met de
variaties metingen doen. Men werkt normaal in ploegen, het gehele etmaal door. Het
binnenlopen van een haven tussendoor ligt niet in de bedoeling.
's-Middags werd een uiteenzetting gegeven van de onderwaterobservatietechnieken
ontwikkeld op het IfH. (Institut Für Hochseefischerie und Fischverarbeitung). De
bespreking werd bijgewoond door Dipl. Ing. H. van Boldt, A. Kordian, J. van Drey, U.
Kliiber. Na het bezichtigen van enkele video's van onderwateropnamen en de
verschillende aanwezige ROV's werden verschillende problemen betreffende deze
techniek behandeld en de systemen van het IfH en het RJVO met elkaar vergeleken.
Kenmerkende verschillen zijn : Het IfH werkt met dwarskracht opwekkende
hydrodynamisch gevormde lichamen. Wij hebben de sturing door Magnus-rotoren
verwezenlijkt. Voordeel van onze methode is, dat bij verandering van de positie ons ROV
niet in oriëntatie veranderd. Bij het IfH-systeem moet men een hellingshoek introduceren
bij zijdelingse verplaatsing en vervolgens de kamera weer in richting korrigeren om het
objekt in beeld te houden.
Het IfH-systeem is zo gebouwd, dat bij problemen het ROV opstijgt door een opdrijvende
kracht groter dan het gewicht. Men werkt ook aan een soort veiligheidssysteem, waarbij
in noodgevallen een zak wordt opgeblazen door samengeperste lucht, om het ROV snel
omhoog te laten komen. Dit systeem neemt echter nogal wat ruimte in beslag. Voor het
kleine ROV FSK-100 kon men volstaan met één dunne kabel als trekelement en
signaaldrager. (0=7 mm.). De signalen worden dan ook gemultiplexed. Voor de grotere
uitvoeringen BOS-600/1000 komt men uit op een kabeldiameter van ca. 16 mm. met een
breuklast van 8-10 ton. Men heeft gemikt op een groot diepte en zijdelings bereik voor
beide ROV's. Echter bij overzending van het video-signaal is men niet vrij van storingen.
De kwaliteit van onze video-beelden mag als beduidend hoger worden gekenschetst,
terwijl wij ook meer mogelijkheden hebben het objekt onder verschillende hoeken te
bekijken door de pan & tilt-unit.
Toekomstige ontwikkelingen op het IfH zijn een kabellengte-meter, een stationnaire
toepassing voor passieve vistuigen en een raamwerk, dat over de grond kan worden
gesleept, alsmede het systeem waarmee het toestel snel naar de oppervlakte kan worden
gebracht.
datum : 01-03-1989.
's-Ochtends werd het 25-jarig ambtsjubileum van prof. Stengel op diens kamer gevierd.
In een korte toespraak memoreerde Stengel het feit, dat er sinds de oprichting van de
Afdeling Fangtechnik in totaal 178 ingenieurs afstudeerden, waarvan later 22
promoveerden en 2 zelfs de dissertatie B volbrachten. Men is nu bezig aan een
herprofilering van de Afdeling, waarbij een groter accent zal komen te liggen op de
visverwerking. [9]
Die middag werd een bezoek gebracht aan het VEB Fischfang Rostock, Afdeling
Fangtechnik. Gesproken werd met Dipl. Ing. H.J. Fischer, Dipl. Ing. H. Boldt, Dipl.
Ing. U. Richter, Dr. Ing. M. Passchen en later met Dr. Ing. G. Niedzwiedz.
Fischer laat in het kort de aktiviteiten van de groep de revue passeren. [17]
Men is sterk geïnteresseerd in het probleem van CAD voor vistuigen en volgt de
gebeurtenissen in de ICES Study Group on Net Drawing op de voet. De afdeling telt 28
man, waaronder 22 ingenieurs.
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Men werkt verder aan onderwater obeservatie, nieuwe grondnetten met een naadlijn over
de kap, waardoor een aanzienlijke materiaalbesparing optreedt, nieuwe pelagische netten,
nieuwe materiaal toepassingen.
Wat het laatste betreft wordt vermeld een gebruik van gehard stalen schijven in blokken,
waardoor de levensduur van vislijnen ca. 40 % toeneemt en de levensduur van de
schijven zelf met ca. 600 %.
Men gaat over tot het gebruik van vislijnen met drie in plaats van 6 strengen. Een nieuwe
ontwikkeling is het toepassen van een onronde doorsnede voor de lijnen, waardoor ze
beter aansluiten bij opwinden op een trommel (driehoekig).
Men verzorgt tevens de begeleiding op zee van experimentele netten.
In de pelagische netten is de trend naar een asymmetrisch zijpaneel merkbaar voor
toepassingen dichtbij de bodem. Men claimt een beter grondkontakt zonder dat het net
samengedrukt wordt.
Daarna volgde een gesprek met Dr. G. Niedzwiedz, die veel heeft gepubliceerd over
berekeningen aan netten met grote hexagonale mazen en de methode van Leitzke hiervoor
heeft geprogrammeerd. Niedzwiedz is zeer geïnteresseerd in de CAD/CAM problematiek
voor vistuigen en zou ook in de SGND een goede bijdrage kunnen leveren. Het
omprogrammeren van de rekenmethode naar nettype GM3 schat hij in op een tijdsduur
van ca 1.5 maand. Een doorbraak voor de theoretici betekende de konstruktieve
verbeteringen aan haaietanden van hexagonaal mazennetten. Hier scheurde het want
regelmatig af, waarbij versterken ter plaatse het probleem niet ophief. Met de
berekeningen werd aangetoond, dat men een garen met meer rek moest hebben ter plaatse.
Dit leidde tot het advies van een garendikte vermindering, hetgeen tegen de verwachting in
een goede remedie bleek te zijn. Het pleit voor de theoretische benadering was daarmee
gewonnen. [5, 11, 15]
De berekeningen beperken zich tot dusverre tot het grote mazen voornet. Het achternet
kan nog niet in de berkening worden opgenomen. De geometrie van de doorsnede van de
aanslag en de daar optredende krachten dienen te worden opgegeven. Voor een voornet
duurt de berekening nu op de ESER-computer ca. 100 minuten. Niet uitgesloten acht hij,
dat dit op een snellere machine aanzienlijk minder zal zijn.
Vervolgens wordt een ontwerpprogramma VNENTW (VorNetz ENTWurf) in PASCAL
gedemonstreerd. Bij dit ontwerpprogramma is men uitgegaan van een cirkelvormige
dwarsdoorsnede, hetgeen bij de GM-serie niet is gebruikt. Een conversie naar andere
doorsneden kan worden gemaakt, maar is nu niet beschikbaar (zie bijlage 8). Het
rekenprogramma JAVONE is nog in FORTRAN77 geschreven, maar zal naar PASCAL
worden overgezet. Echter de niet-beschikbaarheid van PASCAL op grotere machines
werkt remmend. Voorlopig blijft men daarom in FORTRAN77 werken. Een listing van
dit FORTRAN programma werd ons ter beschikking gesteld.
Vervolgens wordt een klein programma ter berekening van snitten in perken netwerk
gedemonstreerd.
Een berekeningsmethode voor het bepalen van kabelvormen heeft geleerd, dat de methode
van Leitzke fout gaat wanneer de hydrodynamische krachten veel groter zijn dan de
trekkrachten in de kabel. Dit treedt op als de kabel gedeeltelijk loodrecht op de stroming
staat. Voor deze berekening is de oplossing van de differentiaalvergelijkingen voor een
buigzame kabel met RUNGE-KUTTA beter.
Aansluitend volgt een demonstratie van een databank voor vistuigen in dBASE III met
wat voorbeelden van de uitvoer (zie bijlage 7). Het geheel is nogal uitvoerig en kost veel
tijd om regelmatig up-to-date te houden.
De direkte bruikbaarheid van de bestaande software voor de berekening van onze nettypen
is dus niet groot. Mogelijkheden zijn het inschakelen van studenten aan de WPU voor het
programmeren van onze wensen met latere overdracht al dan niet in het raam van de
overeenkomst, of het zelf programmeren. Misschien loont het om te wachten op een
uitgebreidere PASCAL-versie.
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datum : 02-03-1989.
De ochtend wordt besteed aan een kolloquium van Dr. Ing. Niedzwiedz, die bezig is met
een dissertatie B over CAD. voor visnetten. Niedzwiedz schetst de ontwikkelingen tot
dusverre.
Vanaf 1970 tot 1988 zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 5 gevallen, waarbij een
nieuwe visgrond met bijbehorend vistuig werd onderzocht, 7 gevallen, waarbij
aanpassing van een vistuig aan een nieuw schip aan de orde kwam. en 22 gevallen
waarbij werd gekeken naar een verbetering van het rendement door b.v. de toepassing
van nieuwe materialen of konstruktieve uitvoering.
Er bestaan verschillende ontwerpmethodieken voor vistuigen.
Hij onderscheidt : de grafisch-analytische methode, de methode met experimentele
modellen, empirische onderzoekingen (zoals metingen op zee), theoretische berekeningen
en tenslotte de methode van de gelijkvormigheidsmechanica.
Voor de theoretische berekeningsmethoden wordt gesteld, dat deze tot nu toe nauwelijks
een rol hebben gespeeld in het ontwerpproces. De hierbij optredende problemen zijn de
overdracht van theoretische kennis naar praktijksituaties en het feit, dat slechts
detailoplossingen kunnen worden gegeven en nog geen oplossingen in komplexe
samenhang. De theorie is tevens zo gekompliceerd, dat ze moeilijk inzetbaar is, er is
weinig tijd voor een overdracht van deze kennis, en de dokumentatie van de verschillende
programma's is mager en niet op elkaar afgesteld. De hoofdkonklusie is dan ook,
dat de band tussen theorie en praktijk gering is. Vervolgens geeft hij aan
waaraan een CAD/CAM systeem zou moeten voldoen. Belangrijk zijn decentraliteit,
werken met wat beschikbaar is, kompatibiliteit en de resultaten moeten direkt positief
uitwerken in de visserijpraktijk, een te rechtvaardigen, maar nogal ambtieus programma
van eisen. Beschikt men eenmaal over een goed werkend CAD/CAM systeem dan kan
men gemakkelijker nieuwe en onbekende varianten doorrekenen.
Voor het fundamentele onderzoek ziet hij de volgende opgaven:
1. Berekening van achternetvormen.
2. Theoretisch-praktisch onderzoek op het gebied van de gelijkvormigheidsmechanica.
3. Een beter begrip van de hydrodynamische belasting van buigzame draden.
4. Rekenmodellen voor grondnetten.
5. Een beter begrip van de relatie tussen visgedrag en technische uitvoering van een
vistuig.
Men is zeer geinteresseerd in nieuwe standaards voor het tekenen van vistuigen.
In de diskussie die daarop volgt wordt erkend, dat er nog veel werk ligt alvorens we
kunnen spreken van echt CAD bij vistuigen. Wat beschikbaar is zijn slechts oplossing van
deelproblemen. Het totale concept ontbreekt nog. Men is sterk geinteresseerd in
wat er in het buitenland op dit gebied aan de gang is. Mijn indruk is, dat men zich ook kan
vergalopperen door teveel te eisen, waardoor het eenvoudigweg niet van de grond komt
Daarbij treedt bij ons veelal het probleem van bescherming van kennis op, met de wens tot
het uitgeven van zeer beperkte informatie uit commerciële motieven. De meest succesvolle
Produkten op dit gebied zijn kleinschalig gehouden, zoals de tekenprogramma's van
IFREMER en CADTRAWL (DFTI). De markt voor dit soort software is zelfs
internationaal gezien klein, eerder enkele tientallen dan honderdtallen. Hoe meer gegevens
men wil opslaan hoe meer gegevens men ook steeds zal moeten bijhouden. Velen zullen
hiertoe niet bereid zijn of zelfs de tijd niet hebben. De diskussie eindigt open zonder het
aan geven van een duidelijke richting. Hiernaar wordt nog verder gezocht.
Gedurende de avond wordt het PROTOKOL (zie bijlage 10) ondertekend. Hierin zijn
onze plannen voor de nabije toekomst weergegeven. Het streven is om steeds konkrete
zaken aan te pakken en uit te werken. Dit is tot nu toe uitstekend gelukt.
datum : 03-03-1989.
Terugreis per spoor van Rostock via Hamburg en Osnabrück naar Amsterdam.
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3. NABESCHOUWING
In de DDR wordt al jaren veel wetenschappelijk georiënteerd werk gedaan aan vistuigen
en veel ontwikkelingen zijn hier ook gestart, waaronder de lijnennetten. Regelmatig
verschijnen publikaties in bladen als "Seewirtschaft" en "Fischerei-Forschung". Toch is
het lezen van vakliteratuur aan beperkingen onderhevig. Niet alle inzichten worden
daadwerkelijk op papier gezet en het is juist deze achtergrondinformatie, die ervoor zorgt,
dat men een bepaald werk in een groter geheel kan plaatsen. Het onderzoek, dat men in de
DDR verricht verdient mijns inziens een grotere bekendheid in de internationale
wetenschapskringen. Het feit, dat men bijna uitsluitend in het Duits publiceert werkt een
bredere verspreiding van deze kennis niet in de hand. Mijn voorstel om door middel van
vergaderingen van ICES-werkgroepen te Rostock meer bekendheid te geven aan de
aktiviteiten aldaar werd met instemming ontvangen.
Een duidelijk verschil in opleiding op het gebied van de visserij is, dat in Nederland een
wetenschappelijke vorming op het gebied van visserij-techniek niet bestaat. De opleiding
houdt op met een middelbaar beroepsniveau. Het komt dan ook bij ons niet voor, dat men
vanuit de praktische opleiding doorgroeit naar een akademisch niveau. In de DDR is dit
wel mogelijk en zijn er talloze voorbeelden van funktionarissen, die hun carriëre gestart
zijn als matroos en uiteindelijk een dissertatie aan een Hogeschool of Universiteit
volbrachten. Er is dan ook een meer wetenschappelijke cultuur op dit vakgebied in
vergelijking met de situatie hier. De overdracht van kennis vanuit het onderzoek naar de
praktijk blijkt echter toch niet probleemloos te gebeuren. Ook in de DDR is het overtuigen
van praktijkmensen van het nut van een wetenschappelijke benadering evenals bij ons
moeilijk.
De tot stand gekomen samenwerking tussen het IfH en het RIVO is een goede zaak. Wij
beschikken over veel praktische en uit experimenten op zee opgedane kennis, terwijl men
in de DDR veel verder is met de ontwikkeling van theoretische modellen. Een goed
samengaan van deze beide aspecten zal stellig in het voordeel zijn van beide partijen. Door
de gerichtheid op konkrete en te overziene projekten krijgt de samenwerking snel gestalte.
Dit is nu reeds aantoonbaar met het voornemen om een gezamenlijke experimentele reis te
ondernemen in het najaar op het Oost-Duitse onderzoekingsvaartuig "Ernst Haeckel"..
Naast de wetenschappelijke kant kreeg ook de menselijke kant tijdens mijn bezoek ruime
aandacht. Direkt na aankomst werd een interessant programma met mij uitgewerkt,
waarbij ik ook de gelegenheid kreeg tot een blik achter de schermen van het werk op de
universiteit. De grote gastvrijheid, openheid en hulpvaardigheid van de onderzoekers
heeft mij bijzonder getroffen.
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5. BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Ablaufplan, planning van aktiviteiten.
Koeffizienten für hydrodynamische Beiwerte der Kurrleinen.
Hydrodynamische Kraftbeiwerte an Kurrleinen (nach Hahlbeck).
Outputvoorbeeld van programma KURRL.
Widerstands- und Auftriebsbeiwerte eienes schwingenden Scherkörpermodells im
Vergleich zu stationären Messungen.
6. Abhängigkeit der Brettwinkel von der Zeit, output van programma RUKUSCHE.
7. Verschiliende outputs van een data-bank voor vistuigen.
8. Voorbeelden van een ontwerp hexagonaal mazennet met cirkelvormige
dwarsdoorsneden.
9. Ontwerp leerplan Fischfangtechnik und Technik der Aquakultur, aan de Wilhelm
Pieck Universiteit te Rostock, Sektion Schiffstechnik.
10. Protokoll der Konsultation von Spezialisten aus der DDR und den Niederlanden im
Rahmen der Vereinbarung über wissenschaftlich/technische Zusammenarbeit
zwischen dem Institut für Hochseefischerei Rostock (IfH) und dem Institut für
Fischereiuntersuchungen IJmuiden (RIVO)., DDR Rostock, 20/02 - 04/03/1989.
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Ergebnisse zur Kurr1 ei nenberechnunq vom 31.01.1989
Kurrleinenlaenge
Em3
Kurr1 ei nendurchmesser Em]
Kurr 1 ei nengewi cht/W. EN/m]
Sehleppgeschwindi gk.Em/s]
Dichte Seewasser Ckg/nr""33
Sei 11 aengf
Cm3

00
10. 00
20. 00
30. 00
40 „ 00
50. 00
60. 00
7 0. 00
80. 00
90. 00
100. 00
110. 00
120. 00
130. 00
140. 00
150. 00
160. 00
170. 00
180. 00
190. 00
200. 00

I

Sei 11
C m'J
. 00
9. 85
19. 68
29. 49
39. 27
49. 02
58. 74
68. 44
78. 11
87.75
97. 37
106.95
116.51
126.03
135.53
145.00
154.44
163.85
173.24
182.60
191.93

•HuARL

Sei 11.y
Cm!
. 00
. 03
. 04
. 05
. 04
. 02
. Ol
. 06
. 12
. 19
. 28
. 37
. 48
.61
. 75
. 90
-1 .07
-1 . 25
-1 . 44
-1 . 65
-1 .88
-

-

-

-

-

-

200 000
032
34 000
000
028 000
Sei 11

Em]

. 00
1.71
TO a er-J_J
er
er er*'-}
7.61
9.81
12. 14
14.58
17. 12
19. 77
T->
jù Xi m CTT
25. 38
28. 33
31. 36
34. 49
37.70
40.99
44. 36
47. 81
51. 33
54.92

ZULAGE A

lug kr aft
CN]

30413„97
30519.00
30630.27
30747.68
30871.01
31000.08
31134.70
31274.68
31419.-83
31569.96
31724.90
31884.46
32048.48
32216.79
32389.23
32565.64
32745.88
32929.81
33117.28
33308.16
33502.32

"8 UI AGE

5"
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Ui derstandsbei werte eines schwingenden ScherkoerpePHodells iH Vergleich zu stationaeren Kessungen-

Auf tri ebsbei werte eines schwingenden ScherkoerperModells in Vergleich zu stationaeren Messunsen

H'JLAGE G

lfjzj%3

CUpui

ptrXjr&mm&.

VifolcHi/itz.

T
DSN Feldname

T LEN dec Bemerkun□en

1 PSNBEZNAT
:3LHL.NF::
:::: ZEI l\!F:
4 ZNr:.:
': . F· ;;;..iuE: z IJ,! r
6 PROTOTYP

L
C

H HCP\:�,TEL..L
C) c1 l\!F J i'\HP

:U
n

13 SNWIDBER
14 SNWIDGEM

C
C

30

)

··,r,

o Eirifuehrungsdaturn

11
11

.-··.

·/
..l.

L.-

C

v Schleppnetzbezeichnung/international
0 Prototyp/Vorgaenje0.
0 Hersteller Land/betrieb

30

L

C
C

0 Schleppnetzbezeichnung/nati□nal
1 Bchluesselnummer

r::
c.l

0 Leistung der Hauptmaschine [kW]
0 Schleppgeschwindigkeitsbereich [kn]
0 Schleppnetzwiderstand/berechnst [kN]
0 Schleppnetzwiderstand/gemessen [kNJ

J..

.1

0 Her·:inq
0 E�;c: h.:i.1 dmÉ,k r·p l r:::_,
Û l'"IE,; kt··t :lP

i.

0

1.

c:
26
2ï
'.?Ei,
2C /

f;�;JATL ·
S�;JAF�F:
tJt,J{YfL
LMLO

3i
:::=;2
�.'.;,�.)
·3.4
3�,

l...MLY
H>J
f.li,j .
l��✓t\j
P:BVN

36

C
C

:.l

0 Nord-West-Afrika
0 Ncwd-{:1tl,::1nti!-::
0 f:il;J-·f'..': tl 2m tik

1.

l

·l
.1.

l

1
u
1
1
1
1
Q

Laenge-Maulleine-Oberblatt [m]
Anzahl der Maulleinen im Seitenblatt
Laenoe der Maulleine im Seitenblatt [m]·
Netz□effnungsh□ehe [m]
Netzoeffnungsbreite [m]
Laenge des V□rnetzes [m]
Aniahl der �laetter im V□rnetz
.-·l
F'. :i. n t;J c2 i rn. !\ft.:-:, t :;::: k E•:•½.➔ f�-:• 1
P:n :.,' ë:i hl
I3 1 ,:.3. E· t t. E:'_r- .i. fn l\i E?· t. :;-:: k E:, (_:.J 1
0 t,n ,: ,c�h 1

i:::
,..!

.1.

J

t7.-::.,

f'.'.:c: h c: r-J:: c:i E� r-- f) r" t }··· ,:::i
Scherk□eFperflaeche
(l 3c: ht=:·r· hi··c .:i. tE•n tir.i r·('::; .ic:: h [ m ]'
0 Zeichnungsnummer fuer zugehoerigen
0
1.:-::•

4.1.
4:2
43 ZNRSTAND

C

30

Il

il

Il

�

Il

Il

r:: ,_._..,

�

/1
.-..

Il

r·,
r-·:

�=; c:

(H::< i···

k c::; c 1··
'\- F.-:• (-

·r r·· :i. C 1--·:

6
47
43
49
50
51

ZNH TRI
1:3
LjN.ü
ZKS

EKS

MKS
GK9
lu:
DKS
5'3 ZLN

54 nzN
i~vj AUF" 1'
56 AUF!
57 AUF2
5S BEZKET
59 LKET
ôO MKET
61 ZSG
62 SG •

C
H
li
C
!"i

n
n
n

n
c
c
fj
er.
n
n
c
C

io
i
48
4
i'.z
Ô
4

4
50
9
4
10
4
r_:
r;
9

0"
0
0
0
ö
i
4
.1

!i
"
n ïrichts
Beso; :cl e'r 1 i ei ten / !... i. tera t• ;;
Anzahl der Kahlen Stander/Schleppnetzsei te
Laengen d „ Kahl., St., -Em] (ZKS~-mal) je Seit
Meter yew. o „ Kahler; Stander [q/ni]
Gesamtgewicht d. Kahlen Stander [kg]
Durchmesser d. Kahlen .Stander [mj
Laenge d. Zusatz 1aenge Netz [m]

ij
o
0
0
0
1
1
0
0

Metergewicht d„ Zusatzlaenge Netz [q/ml
verwendete Auftriebsmittel
hydrost. Auftriebskratt in Busenmitte [Nj
hydrost. Auf tr iebÊ-k raf t an F1 uege 1 spi tzen [Nj
Bezeichnung der Grundtaukette
Laenge der Grund tauket te L m1
Masse der Grundtaukette [kq]
Zahl der Schleppgewichte
Masse des Schleppgewichtes je Seite des F'SN [kgj

)SN Fe1dname •T LEN dec .Bemerkungen
1 SÜHLNR
!••:
znr
n
.j» NNR '
N
'4 NBL
N
5 BEZ
C
6 DSNN7
C
"7
j NTBEZ . . C
S N2
N
9 Nl
.N
10 M
N
1.1 R1
c12 Kl •
N
13 R2
C
14 K2
N
15 NSL
N
1.6 NSR
N
17 ZBL
N
IS il BL
N
19 DSN T-W
N
20 TWBËZ
C
21 LL'v
N
t~,, MLV
N
M ABL
!!
•—

^

1 Schluesseinummer des pelaqischen Schleppnetzes
4 . verschl u'esse 3. te. Zeic hn un gsn ummer
—,
0 Nr.'des,NétzVinqes, mit g roszrnasc h .. NT beginnend
r—,
0 Nr. des Netz bl at tes-, Reihenfelge 0,S ,U
1
0 Ort des Blattes (0,5 oder U)
-T- *
0 Datensatz des im Blatt verwendeten Netztuches.
60
0 Netztuchbezeichnung
.
-r
Maschenzahl
[£]
obere
ölattkante.(breite
Seite)
0
0 Maschenzahl [£] untere Blattkante (schmale Seite
1 Maschenzahl [£] im Blatt laengs
6
0 Sc hn i 1.1rhy t hmus der linken Blattkante R=
f-y Kennziffer des -Schnittrhythmus Ri
ô
6
0 Sc hni t'tr hythmus der rechten. Blattkante
6
2 Kennziffer des Sehnittrhythmus R2-'
4
.1 Zahl der Maschen in der linken Lasche des Blatte
4' . 1' Zahl -der Maschen in der rechten Lasche des Blatt
C! Zahl der Blind laschen
1
41 Maschenzahl in der Blindlasche [£]
o Datensatz des Tauwerkes f. d. Läsehenverstaerkun
30
0 Tauwerkfaezeichnun.g fuer die Laschenverstaerkung
4
1 Laenge der Laschenverstaerkung'[si]
t:=
Masse der Laschenverstaerkung-[kg]
;"ï
Masse des Blattes [kgj
1
5
;9

SN Fe1dname

T LEN d ei: Berne ' L unqiii"!

Vrßf i'Ï

]

i SCHL.NR
ZEI NE
NOSLJK
4 NU
M
6 NR VE
7 AI
s DSN1
9 TWEÈZ .i
10 DU1
li MTWSOLLI
12 NM '
13 A2
14 DSN2
15 TWBEZ2
16 DU2
17 MTWS0LL2
18 ZAE
19 NRAE
20 DSN3
21 TWBEZ3
'?v DU3
3 MTWBOLL 3
24 LA!
v.»

S....A2

26 GA1 '
27 GA2

N
c
c

f:n

14
21

N
N
N
C 200
„j.
N
t.; 30
N
A
N
N
2
c 200
Li
C 30
5
N
N
4
Li
C 30
~rt
N
C 30
N
s
4
N
5
N
N
.N
ô
LI
fb
•••-,

. 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
o
0
0
0
.....

0
1

1
•.

S c '"11 uesse 1 n u n;m er ci es N eties
Zei c il n u n g sn u nuner de3 F'SN (TFT >; >:
x >: s
)"
üaqer im Ober.Sei ten „ Unterb 1 a11 u. i Ber„ Kahl.St
GesaiiitnetÈ j agerzah 1
Anzahl der Hahnepotrei hen (=dopp- Zahl der Hexag.m
Nummer der Verbindungseiementereihe
Netsjaqer1 senge [m] in der NRVE-ten Reihe
Datsnsatznr, des Tauwerks von AI in d» Tauwerkdat.
iauwerkbezeichnung fuer AI
Tauwerkdurchmesser fuer Al [m]
Teuwerknieterqewicht von AI Lg/m]
Zahl der Maul leihenabschnitte je Netzseite
Laenqe ci es VerDindungse J. ementes m der LiKVfc.-ten K
D a t e n s a t z nummer in der Tauwerkdatei tuer A2
Tau we ri-:; bezei.c h n ' u n g fuer A2
T a u w e r- k d u rc Li m esser v on A2 [m]
I'auweri:metergewicht von A2 [g/m3 '
v
Anzahl cl,, nicht mit Al identischen Lietzjager
Nummern dieser Netzjager ( BLL-0B»::i )
Datensatznri. d„ TW-datei. fuer abweichde. Njaqer
Tauwerkbeseichnung fuer abweichende Jager
Tau wer kciurchmesser fuer abweichende Jager [ml
Tauwerkmetergewicht fuer abweichende Jager Lg/m]
Gesamtlàenge AI in der NRVE--ten- Reihe [ml
Gesamt 1 aenge A2 in der NEVEL-ten Reihe [mj
Gesamtgewicht der Netzjager AI in d„ NRVE-ten Reih
Gesamtgewicht ci. Verb„elem,, i d „ NRVE--ten Reihe

Seite
Ol„03..89

1
s t r u k t u r d e r D a t e i NETZ TUCH

Sp Sp.bez

T' L E N D E C

j. NTB E Z
k1ASSNT
c
"N D S N F
M
C
4 NFPAR
»:u.:« S A
N
Ô- A M
N
~7 I
N
a A U F B A U N S c:
C
? R T E X Ei
1 0 . KWTA
M
i l KWNA
N
1 2 KWl I
.N
1 3 KWNI
N
1 4 ALAGER
N
1 5 ILAGER
N'
1 6 GFM
N
1 7 DZUA
N
1 8 DZUAM
N
1 9 BB
N
2 0 NMNRKI ' N
2 1 NMNRDI
. N
r-, N V S T R I
N
~ï N V S T R D ' N
2 4 NKRKI
N
dxJ N K R K M
N
2 6 HERST
C
27 PRÉ I S
N
2 8 BEMERK
C

60
6
10
4

• Ci

~r
3.t::!
10
5

î: :

5

ÎT.

S
• IT
7
7

nz

7

n:

7
5'
6
7'
20
6
50

* £ ;!< Spa I ten in ha 11 V & *

0
0
0
Ci
0
.1

Netztuehbezeichnung •
KIassifizierungsnumrner des Netz tuehes
D a t e n s a t z d a s N e t z f a ö e n s i n d e r D a t e i NETZFADEN
Netzfadenparameter
S e l 1- H a s e h e n w e i t e [mnij
r i i n i m a 1 e S q ; J. 1 — M a s c : h e n w e i t e [ m m ']
o S o l 1- M a s c h e n o e t f n u n g [ f n m l
0 Aufbau des Netzfadens
0 Bezeichnung i n Rte;:—Soll [g/lOOOmli
•J-'—1. f i s s e h e n w e i t e n a e n d e r u n g d u r c h N a e s s e r u n g / t r o c k e n [

"

•

,!

"

"/nasb [%1

.u!. M a s c h e n o e f f n u n q s a e n d e r g „ d u r c h W a e s s e r g / t r . [ X I
' ."
/nass LAJ
M asc h e n w „ ae n d e r g
d u r c h !... agerung [ % j
.ci
è~y
M a s c; ! • e r i Ï ::> e f f n u n g s a e n ri e r u n g d u r c h L a o s r u n g [ % ]

i Gewicht fci.es f i k t i v e n Quadratmeters, [g/m$m]
5 d / a - V e r h a e l t n i s - . (S o l 1 5
c: S o l l - N F d u r c h m . / A M
'
.
1 • 13a 1 1 e n b r e i t e [ £ 3
.
'"7' N e t s m a s c h è n - N a s s r e i s s k r a f t ( 1 s t ) [ N ]
y.l Netzmaschen-Nassreissdehnung (1st) £7.3
V e r b i n d u n g s s t e l 1e n - N a s s r e i s s k r a f t ( 1 s t ) [ N ]
•*T' V e r b i n d u n g s s t e 1 1 e n - N a s s r e i . s s d e h n u n g [ % ]
Naseknotenrutschkraft ( I; t ) [N]
~4 N a s s k n o t e n r e i s s k r a f t p r o i . m g e r e c k t e B r e i t e [ K N j
0 He rs t e1 1 e r ( L a n d / F i r ma )
Preis [Mark der DöR/kg] •
0 Bemerkungen

Struktur der Datei NET ZI-ADEN
6 p Sp-bfcZ

,

T

C
i BASMAT
C
KL ASS
C
AUFBAU
N
4 RTE a S
. .I RTE XI
N
N
6 DSOLL'
N
7 DIST
S Gui
IM
9 NKRK
N
10 NKRKI
IM
N
11 NKRDS
12 NKRDÏ . N
N
13 RDN
N
14 NKRK S
N
15 DREH
G
16 POLYDN
.G
17 POLYDT
N
18 KOSTEN
19 • KOCH
N
20 KW! 4
N
21 KWT
N
N
22 KREUZ
N
STEIF
C
24 STRI CIC
"7' ^ LAGER
N
BEWUCHS
C
26
HERST
C
C
28 BEMERK
r-,

LEN DEC Bemerkungen
,: :
4
"i
8
O
4
4
6
7
T

/

5

r~{

5
7
i,:„:î
59
59
6
i:r
n::
n:
7'
Ô
10

'2.

0 Basisiîiaterial
0 KI a 5s:; i f izie r' un g sn u mm er
0 Ne t z f a d e n s t r u k tu r f o r n; e I
R te So 1 1 we r t [ q / 1000m j
j:.'! R t e -1 5 twert [ g /1000m ]
• •"i Netzf a d e n -S o 1 1 d u r c: h m e s in; er [ m m 1
y.:'. Netz f aden — I s t dure hmesser [ma:]
1. Netzfadengewicht im Wasser fg/kml
Sc I 1 — N a ss k n o t e n r e i. ss k r • a f t [ N j
'Ist-Nassknotenreisskraft [N]
Sol I Hxlasskno ten rei ssdehnung [ T.]
I s t - IM as skno t enrsissde h n u n g [ % j
Reissdéhnung/nasS [%]•
Nassknotecireisskràft nach 50 Sc heuer teuren
• 1 Drehungszahl [Dr./ml
0 Dehnungspo1ynomkoef f i z ienten/nass
Ci Dehnungspo1ynomkoeff i z ienten/trocken
2 Material kosten [Mark der DDR/Kg]
K o c hs c: h r u ai p f [ % J
Kaltwasserschrumpf/nass [%j
•—;t Ka 1 twasserschrumpï / trocken F *•-3
•
Kreuzungszahl [Kr ./rn]
• 2 Steifigkeit [mm!
0 V er s t r i. c k fo a r le e i t
L a g e r 1 : a e h i g k e i t [ rn o n ate]
f; Betaue hsneigung
0 H e r stel le r ( !.. . a n d / F i r m a >
0 Bemerkungen
{ )

15
30
44

Seite
Ol . 03 .. 39
Sp Sp.bez

1
S t'r u k t u r d er Date i T AUWERK
T LEM DEC

c
.1 TBEZ'
2 KL ASST W C
DSNF1
M
N
DSN F 2
î:-«
NFP A F:
C'
C
Ô FORM
DNENN
N
/
8 DIST
M
9 MTWSÜLL N
10 MTWI ST - N
11 SCHSOLL. N '
N
12 SCHIST
13 DR EHR
C
C
14 SCHA .
15 FLSOLL
N
16 FL I ST
N
17 M KERM
N
13 MM ANT
M
19' RKLASS•
C
N20 RKSOLL
21 RKIST
M
•~i • •;« F: DE H M
N
POLYDN
C
C
24 POLYDT
KkIT
N
26' KWN
N,
27 PREIS
M
23 HERST
C
29 BEMERK
C

30"
4
21
1
i:r
4
6
4
t>
1
•'">

4
£>

6
Ó
"4
7
7
•4.
59
n:«.J i—.
ir
1™v j
'6 .
2O
50
'7

4 4$ Spa 1 teninha11 *4 4.

•0
0
0
0
0
0
0
1
C)
1
C)
1
0
0
0
.1
1
1
0
.1
1.
1
0
0

T a u w e r k: bez e i. c: hn u rt g n a c h T G !...
K1 a s s i f i 2 rerun g snummer des Tau werk es
Datensatz des fuer d. Kern od„ Tauwerk verw, NF
Datensatz des Netzfadens fuer den Mantel bei KüS
Net z f ad en pa rame ter ( Basismateri a 1 / NI"-i< 1 assi f i z „ n
Tauwerk form
Nenndurchmesser [mm3
Ist -- D u r c: h me ss e r [ m m j
Tauwerkmetergewicht (Soll) [g/mj
Tauwerkmetergewicht (1st) [g/mj
£?ol 1 —Sc hTaq I aenge [mm]
I s t -- Sc h 1 a g I a e n q e [ m m j
Drshrichtung
' •
Schlagart (hart,, weich, norma 1 gase h I agen )
SoI1-F1ech 11 aeng e [mm j
Ist-flechtlaenqe [mm]
Metergewicht des KernmaterialS bei 'KMS "[g/mj'
M e t e r g e w i. c h t des M à n t. e 1 f a. d e n s b e i K MS [g / m ]
Reiss-k'raftk lasse •
'
Mindestreisskraft nach TGL [Nj
Ist-Reisskraft. [N]
Reissdehnung- ["/. 3
Dehnungspo1ynomkoef f i zien ten/nass
Dehnungspo1ynomkoef f i z ien ten/trocken
'Kaltwasserschrumpf/trocken [%]
Ka 1 twassersc-hrumpf/nass [ "A3
Preis [Mark der DDR/kg 3
0 ~!e r s te I 1 er ( 1.. an c! / Fi. r m a )
o Bemerkungen
•

l

?ndeine Taste ö r c: k e n i ;m weite r z u m a h en. . . n

LOO

OLD

•sr
II >1
or-i

CO)
NC

C-rt
(US
Z3
y:

CO
LU

CT

£_
CD

0Q

ÜJ
0
cc
—3
ZI

O*

•B M

C V-V T-V. \ {

-l7—

"5Utf)GE 3

Wilhelm-Pieck-Univereität Kus took
Sektion Schiff et eciinik

Stundentafel Fachrichtung Maritimteohnik
Speziulisierungsriohtung Pisohfangteohnik und Technik
der Aquakultur
Lehrgebiet

Woohençtunden/Semeatex
Lehrveranstaltungen
1
2
Geaamt davon
6
3
5
4
Vorlag.Uebg./
Sem.

1.Gesellschaftaw«
Grundlagen
-Marxism,-Leninism.315
120
195
3
-Soz.Betriebsw.
90
60
30
(30) (15)
.Grundlagen
(45)
„SBW in der Muritimtj(45)
(30) (15)
-Arbeitsin^-wesen 2)60
'30
30
-Soz.Reoht 2)
30
15
15
-Geheimnis«chutz 2) 15
15
-Fremdsprachen
150
150
.Kussisch
(75)
(75)
.Englisch
(75)
(75)
-Sport
210
210
2

2

3A

2

2

2
2

2 .Mathem-rlmturw .ürdl.
-Mathematik
285
-Physik
105
: ..-Informatik
150

52
2A
3

5

4A

3A

•

4Z
3

4A
3

4
2A

160
60
75

105
45
75

52
5
4

3.Ingenieure.Grdl.
-Techn.Mechanik
240
120
120
42
-Elektrot ,/1'Jlektr, 120
60
60
-Automatis„-techn.2)105
60
45
.Gründl.
(45)
(30) (15)
" «Autom.i.d .i'.iaritirut. (60)
(30) (30)
-Meßtechnik 2)
45
30
15
-Konstruktionsl.
210
105
105
3
-Werkstofftechn.
105
60
45
4
-Fertigungcl.
105
60
45
.Fertigungsl.1
(Gründl.)
(60)
(45) (15)
.Fertigurigsl.il
(45)
(30) (15)
»Thermodynamik
45
30
15
4«Maritimtechn.Grundlagen
-Hydromeohanik
45
-Höhere Techn.Mechn45
->Einf . i .Muritimt. 30
-Gründl.d.Schiffs
technik
75
-CAD/ CAM-Grund}..
45

30
30
30

15
15

45
30

30
15

—

32

3

3Z

3

4H
3
4A

3A
2

3
42
2

3
1A

2

2
3A

4A

3

8

2

2T1 )

2B

1A
2T
1T

2T

4A

3A

3A
2B
3

3A
2B #
3B

2/

Stundentafel Faohriohtu.jg Maritirateohnik
üpezialisierungsriohtung Fiaohfangteohnik und Ttohnik
der Aquakultur
Lehrgebiat

LG lirveranetalt.
Qeeumt davon
Vorl.Übung/
Seminar

45
AOS'

30

3

4

30

30
45
60

30
30
30

0
15
30

30

15

15

8

5

4H
4H
MC

45

7

<
•

75

6

I SI

30

5

3A

75 60
30

- Ingenieurnbsohlußnrbeit

2

15

60

- Ing.-Beleg

1

\ *C

5. Spezialstudium
-Gründl,d.Hydromeoh.II
-Theorie u.ISntv».
v.Fiisohfangger.
-Teohn.d.Aqua
kultur
-Maritime Meß
technik
-îisohereil.
Kohstoffb.
- Körperurnstrom.
- Fisohfanganl.
- Mechan.biegesohl. Systeme
- Großer iteleg

Sem««t*r/Wooh«n«tundtn

2T
3A
4A
2B
200250B
700600B

400500B
Summe Lehrveranstaltungen
32 32 32 32 30 31 (.3)16
Summe Leistungsnachweise Testate
-5
Pkt. 1 bio 5
Belege
1 - - 1 2 1 2 Zviieohanprüf. 2 4 - 1 - 1 - AbsohluOprUf. - 1 5 5 3 3 - 3
Hauptprüf.
-----3-Summe
35575828

Wilhelm-Pieck-Universität Kustook
Sektion Schiffoteohnik
A n m e r k u n g e n zu d e n S t u n d e n t a f e l n der Faohriohtung Maritimteclmik
!
Speciali e i e r u n g s r i chtu n g Fisohfangtechnik und Technik der Aquakultur
Fußnoten:
1) D i e s e S t u n d e n werden von der SML i n Zusammenarbeit mit der SST
fachrichtungsspezifisch ausgestaltet,
2) Diese Lehrgebiete werden spezifisch für die Fachrichtung Maritimtechnik gestaltet,
T: Testat, i3: Beleg, Z jZwioohenprlifung, As Abschlußprüfung,
JI: U a u p t p r U i ' u n g ,
Anmerkungen:
- Militärische Auabildung bzw. Zivilverteidig .,ngsausbildung
5 Wochen im zweiten Semester.
- Ingenieurpraktikum vom 1 5 # 9 » d e s j e w e i l i g e n J a h r e » b i s z u m
15.1, des folgenden Jahres (solange keine Neuregelung) in
einem Betrieb der Seewirtsohaft oder in einer geeigneten
wisaenu clia f t lichen Einrichtung,
Vom S t u d e n t e n s i n d i m I n g e n i e u r p r a k t i k u m unter Anleitung eines
erfahrenen Ingenieurs oder Wissenschaftlers des Praktikumsbe
triebes sowie eines Betreuers der SST folgende Aufgaben zu .
bearbeiten;
, Technisoh-wisaeueohaftliche Aufgabe des Betriebes als Inge
nieurbeleg, der das Anwenden von Grundlagen beim Lösen
einer apezialisierungerichtungsorientierten Aufgabe fowie
den Erwerb maritim-technisohen Wissens erfordert,mit einem
Bearbeitungsumfang von oa e 700 Arbeitsstunden,
V e r t e i d i g u n g d e s Ingéniéurbelegea am Ende des""Ingeniüii£rprtfk*tikume im Betrieb oder an der Sektion vpr eipçm geeigneten
Fachgremium des Betriebes und der SST,
. U n t e r s u c h e n und analysieren der Aufgaben, der Stri^ktur
und Arbeitsweise des Betriebes, aeinea Reproduktionsprozesses
und einer Einordnung in die Seewirtschaft sowie Volkswirt
schaft der DDR (Belegarbeit für Lehrgebiet SBW)
- Anfertigung der Ingenieurarbeit in einem Foreohungspraktikum
an der WPU (in der Kegel SST) im 8* Semester mit einem Umfang
von ca, 500 Arbeitsstunden und deren Verteidigung in der lehrveransta]tungofreien Zeit nach dem 8, Semester unter Nutzung
der LfZ nach dem 7. Semester,
- Zusätzlich zu dem in den Stundentafeln ausgewiesenen Lehrver
anstaltungen können außerhalb des Lehrveranstaltungflze'.tfonds
den Studenten fakultative Lehrveranstaltungen ale *ruadl&genoder Fachrichtungslehrveranstaltungen angeboten werden,
- Für die Lehrgebiete Fiaohfanganlagen, Teohnik der Aquakultur,
Maritime Meßtechnik und Hydromechanik werden von Studenten
10 Laborversuche durchgeführt, Sie fuhren diese Versuche auf der
Basis schriftlicher Ubungsanleitungen selbständig durch und
dokumentieren sie in Protokollen. Die Protokolle werden vom
zustftndigen Wisseneohaftsbereioh bewertet. Den Studenten stehen
Wissenschaftler und Jvleohaniker als Konsultanten zur Verfügung.

i
;
j

Grobbilanziorung der Verwendungsmöglichkeiten von lehrveranstaltungsfreien Zeitfonds der Studenten»
Fachrichtung ftiaritimtechnik, Spezialisierungsrichtung Fisohfangteohnik und Technik der Aquakultur
Zeitraum
Sem. Monat

Dauer
vorgeschlagen« Inhalte
Gesamt PrUfungs- Selbst.zeiten
wiss,Arbeit
Wochen Wochen
Woohen ötd.
1 4) Sept.
3
180 3) Spraohausbildung, Ein
3
führung in die Faohr.
Sept .-Jun,
15
420 2) Selbststudium und Belege
für Grundstudium
Febr.
3
1 1)
2
120
Selbststudium für Grund«!«
2 4) l'ebr .-Juni
15
420
Selbststudium und Belege
für Grundstudium
Juni/Juli 3
2
1
60
Se'.bststudium für Gründet*
4
240
Seepraktikum in der See
Juli
4
bzw. Küstenfischerei bzw. in
Einrichtungen, ddßFischfanjjgeräte und Fisohfanganlag»n
herstellen
3 4) Sept.-Jan.15
420
Selbststudium und Belege )
für Grundstudium
1
60
Selbststudium fUr Grundst,
Fèbr,
3
15
420
Selbststudium und Belege
4 4) Febr.-Juni fUr Grundstudium
4
240
Selbststudium, Belegarbeit
Juni/Juli 7
für Konstrukti^sletanr -tt*ein Fach dei Spezialisier
rungsrichtung
15
450
Selbststudium und Beleg
5
Sept.-Jan, arbeit in der Speziali
sier ungs rieht ung
3
180
Selbststudiur.1, Fe rtranJan.-lebr. 5
praktikum
15
435
Selbststudium und Beleg- s
6
Febr.-Juni arbeit in fleï Spezialis ie rungsr i 0ht ung

J u n i /Juli

7

8

•>

4

7

240

Sept,-Jan. -

4 Monate

Jan.-Pebr, 5

5

Febr.-Juni Juni

3

Juli

4

300

Auslands- und Inlands
praktikum mit speziellen
Aufgabenstellungen
Ingeoieurpraktlkuty
Verteidigung Ingenie ur~
Praktikumsbeleg, Beginn
der Arbeit ^.fllngeniequ?«
arbeit

i

.

15

660

Seibetstudium für Faoh«
studium, Ingenieurarbeit

3

180

Ingenieurarbeit
Hauptpr», Verteidigung der
Ingenieurarbeit

Fußnoten zur ürubbilanzierung:
- tJ'^Je V/oche 2 bis 3 Prüfungen entsprechend Studienp^an in
Stimmung mit der Prüfungsordnung.
2) Bilanzgrundlage sind ca. 60 Mindeetarbeitsstunden der Studerten
für das Studium je Woche (einsohl,' Lehrveranstaltungen) in c en
• Lehrveranstaltungssernestern .
3) Bilanzgruiidlage sind 60 Stunden selbutändige Studienarbeitszeit
des Studenten je Woche in den lehrveranstaltungsfreien Zeitab
schnitten.
4) In den Semestern 1 bis 4 können im Rahmen i odj.vidueller Stadienplane für besonders leistui-gsfähige Studenten zusätzlich andere
fortführende Inhalte und Aufgaben vereinbart werden.
In vorliegender Grobbilanzierung wurden 42 Wochen eines Vierjahresstudiums bilanziert, Ferien, militärische Qualifizieru-ng u,a e m»
bleiben unberUcksiohtigt,

UU LAGE
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Protokoll

der Konsultation von Spezialisten aus der DDR
und den Wiederlanden im Rahmen der Vereinbarung
über wissensohaftlich/technisohe Zusammenarbeit
zwisohen dem Institut für Hochseefischerei Rostock (IfH)
und dem Institut für Pisohereiuntersuohungen Ijmuiden (RIVO)
DDR, Rostock

20. 02. - 04. 03. 1989

An der Konsultation nahmen t e i l :
Von der DDR-Seite:

Dr. Thiele, W.
- Delegationsleiter Direktor IfH
Boldt, H.
Bereiohsdirektor wissenschaftlicher
Gerätebau, IfH
Richter, U.
Abteilungsleiter Pangtechnik, IfH
Prof. Stengel, H.
WB-Leiter Pisohereitechnik an der
WPU Röstook
Dr. Paschen, M.
wiss. Oberassistent, WPU Rostock

von den Niederlanden:

Bob van Marlen
Abteilungsleiter Pangtechnik
RIVO Ijrauiden

Im Rahmen der Konsultation wurde der Vertreter des RIVO mit den
Ergebnissen der Grundlagenforschung der DDR zur Theorie und dem
Entwerfen von Pisohfanggeräten fUr die Hoohsee- und KUstenfisoherei
bekannt gemacht. Es wurde die Theorie der Zugsysteme (statisoh und
dynamisch) vorgestellt sowie an Anwendungsbeispielen demonstriert.
Weiterhin wurden Softwarelösungen zur Kurrleinen- und Scherbrett
berechnung sowie Naohreohnung von Aquakulturanlagen vorgestellt.
Beide Seiten informierten sioh gegenseitig liber den Jeweiligen Stand
der CAD-Arbeit in der Fangtechnik.
Es wurde festgestellt, daß "ST®""in der DDR erzielten ErgebnisslT~
bei der Grundlagenforschung international stark beachtet und als
Spitzenleistungen angesehen werden.
Der Vertreter des RIVO i s t an einer weiteren Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet interessiert. Es i s t dabei auch verstärkt der
Austausch von Spezialisten vorzusehen.
Es erfolgte ein: Informationsaustausch zum Stand der UW-Beobachtungstechnik sowie zu den bevorstehenden Einsätzen der Forschungs
schiffe beider Länder.
Nach einer Auswertung der gemeinsamen Meßreise auf dem FFS "Tridens"
im Januar 1989 wurde die geplante zweiseitige Erprobungsreise auf
dem FFS "Ernst Haeckel" des IfH im September 1989 terminlich sowie
fachlich abgestimmt. Folgender Reiseverlauf i s t vorgesehen.
05. 09. 1989

Auslaufen

Rostock

08. 09. 1989

Einlaufen Ijmuiden, Aufrüsten der
Meßtechnik und Aufsteigen der
holländischen Spezialisten

15. - 23. 09. 1989

Fangtechnische Erprobungen im
Seegebiet um Madaira

29. 09. 1989

Einlaufen in Ijmuiden, Abrlisten
der Meßtechnik

02. 10. 1909

Einlaufen in Rostock

Vom IfH wird die Mitreise von 3 Spezialisten des RIVO bestätigt.
Weitere Absprachen zur gemeinsamen Forschungsreise erfolgen regel
mäßig per Telex. Von Seiten der DDR werden bis Reiseantritt die
Versicherungsfragen geklärt.
Die Auswertung der Meßreise erfolgt Ende 1989/Anfang 1990 am RIVO.
Im Anschluß daran i s t ein gemeinsames Paper zu erstellen.

2

I

2

In Auawertung der bisherigen Zusammenarbeit wurden auf Grundlage
der Vereinbarung Uber die wissenschaftlich/teohnische Zusammen
arbeit zwischen beiden Foraohungsinstituten folgende Abstimmungen
getroffen:
1.

Das RIVO prUft die Mögliohkej.t der Teilnahme eines Spezialisten
des IfH an der kommerziellen Snurrewadenfiacherei (Ein- und
Zweibootteohnologien) in den Niederlanden in dem Zeitraum
Juni - Juli 1989 fUr eine Dauer von ca. 5 Tegen.

2. Das IfH ermöglioht �ie Teilnahme eine s Spezialieten des RIVO
an einer kombinierten UW-Beobaohtungs-Snurrewadenreise im
September 1989 in der ökonomiachen Zone der DDR.

J. Das-RIVO prUft die Möglichkeit der Teilnahme eines Spezialisten
des IfH an der UW-Beobachtungsreise des FFS "Tridens 11 im Zeit
raum 21, 08. - 02. 09. 1989.
Findet dieae Reise 1989 nicht statt, wird 1990 eine äquivalente
Möglichkeit gebeten.
4. Beide Seitan prUfen die Mögliohkeiten Zlll' Du.rchfUhrung von
EinfUhrungsveranstaltungen von DDR Software am RIVO im Zeitraum
11/12 1989 (Dauer oa. 1 O Tage)
5. Das If'H b'ietet die Möglichkeit zur Teilnahme von Spezialisten
des RIVO an der Erkundung von Blauem Wittling mit dem FFS
"Ernst Haeckel" im Zeitraum Februar/März 1990.

6. Das IfH hat Interesse an der Teilnabme der Bestandsunterauchungen
zum Kabeljau/Dorsoh für 1990 (Multi S peoisprogramm).

7. FUr 1990 aind durch beide Forachungseinriohtungen die Möglich
keiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet da:r Soherbrettent
wioklung zu prUfen,
Weitere detaillierte Abspraohen zum gemeinsamen A:rbeitsprogramm
fUr 1990 erfolgen zum Jahresende 1989 per Telex.

Bei dem Auatauaoh von Spezialisten werden die Sohiffskosten
(Unterbringung, Verpflegung) vom Gastgeberland und alle anderen
Kosten van der entsendenden Seite• getragen •

Die Konsultationen verlieten in einer freundsohaftliohen und
kameradachaftliohen Atmosphäre.

Das Frotokoll wurde in deutscher Spraohe in 6 Exemplaren auagefertigt,

Das Protokoll unterzeiohnen:
Seitena des IfH:
Seitens des RIVO:
Rostock, 03. OJ. 1989

Bob van :Marlen
Abteilungsleiter Fangteohnik

J' �11�

