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1. inleiding.
In de afgelopen jaren Is RIVO-TO diverse malen door het bedrijfsleven
(kokkelvisserij) benaderd om aandacht te besteden aan het kokkelvissen
in dieper water op de Noordzee, enerzijds omdat door de strenge winters
de vangstverwachtingen slecht waren (zullen worden) en anderzijds om
dat het aantal kokkelzuigers op de droogvallende,platen in de Waddenzee
aanzienlijk gestegen is. Verder navragen en discussies met meerdere be
langhebbenden in deze visserijtak leidde tot een divers beeld: voor- en
tegenstanders van exploitatie van deze kokkels (marktbederf) en het al
dan niet zoeken naar de bekende 'speld in de hooiberg'.
Op verzoek van de RI VO Afdeling Mancultuur, onder andere naar aanlei
ding van de wens van de hierbetreffende PAC1 ( 1986), is T.O. gevraagd
technische ondersteuning te verlenen bij het in kaart brengen van de
kokkelbestanden in de kustwateren van de Noordzee.
Aangezien het hier gaat om niet droogvallende platen, moest eerst op de
een of andere manier de kokkelconcentraties met apparatuur aangetoond
worden, bij voorkeur visopsporingsapparatuur. Om de kosten beperkt te
houden werd gedacht aan gangbare in de visserij bekende apparatuur,
zoals het onderzoekingsvaartuig ISIS ze ook aan boord heeft. Dit schip
werd dan ook voor week 21 en 22 door T.O. voor opzoekexperimenten inge
huurd.
Gesprekken met de ROEM VAN YERSEKE (kokkel- & mosselvisserij en handel)
en RADIO HOLLAND B.V. (leverancier elektronische scheepsapparatuur) leidde
tot het volgende onderzoeksplan:
week 21:
• m.b.v. een schipper van de ROEM en assistentie van RADIO HOLLAND het
uittesten van een FÜRÜNO® kleurenecholood (zie bijlage 1 ) op ondiep
water ten noorden van Stellendam (waterdiepte 0-5 meter). RADIO
HOLLAND had in oktober 1986 een korte, vergelijkbare proef uit
gevoerd op binnenwateren (Ooster Schelde). Deze proef was niet erg
duidelijk, maar wel bemoedigend afgelopen.
• idem met een door RADIO HOLLAND beschikbaar gestelde KELYIN-HUOES
transit-sonar (zie bijlage 2) als mogelijke aanvulling
(bodemprofiel) bij het opsporen van kokkels in het sediment.
• voor het nemen van bodemmonsters wordt gebruik gemaakt van een
"Van Veen happer", in bruikleen afgestaan door het Nioz.
• voor het aantonen van kokkels wordt gebruik gemaakt van een mosselkor, in bruikleen afgestaan door de ROEM.

1 Programma Advies Commissie.
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week 22:
• idem als week 21, maar dan op dieper water (5-10 meter).
• eventueel zou een extra proef gedaan kunnen worden met een USP®
accessoire op het echolood dat met behulp van een |i-processor een
maat voor het doordringingsvermogen van gelulds signalen In het
sediment bepaalt (zie biJlage 3).
•

Bij positieve resultaten kunnen dan de kokkelconcentraties in de
Noordzee In kaart gebracht worden.

2. Opstappers.
Aan boord van het onderzoeklngsvaartulg Isis, Directie Visserijen, Den
Haag, waren de volgende personen de opstappers:
week 21:
• RIVO-Technlsch Onderzoek
• RIVO-Maricultuur
• ROEM-YERSEKE
• RADIO HOLLAND B.V.

Drs. F. Storbeck.
Drs. R. Di jkema.
schipper A. Pronk
R. van Zouwen.

week 21:
• RIVO-Technisch Onderzoek
• RIVO-Maricultuur

Ir. F. A. Veenstra.
J. Bol.

3. Resultaten week 21-87.
Dinsdag 19 mei werd er onderzoek gedaan in de wateren ten noorden van
Stellendam. Aan boord was schipper A. Pronk van de de ROEM die de nodige
kennis bezat omtrent de locaties waar men kokkels zou kunnen verwach
ten. Met behulp van een klein mosselkorretje werden ze snel opgespoord.
Om een indruk te krijgen van het beeld op een kleuren-monitor van een
echolood in samenhang met de ter plekke aanwezige concentratie van
kokkels in de bodem werd besloten om het vaartuig met het tij mee over
de bodem te laten bewegen en met de Van Veen happer monsters te nemen.
Op het moment waarop de happer zijn monster nam, werd de kleur bepaald
van de weergave van de eerste en/of tweede echo, al naar gelang de
plaatselijke diepte. Deze kleur is afhankelijk van de instellingen van de
monitor en van de sterkte van het ontvangen signaal. Dit houdt in dat zo
dra de instelling gewijzigd is de onderlinge resultaten niet langer te
vergelijken zijn. Aan de kleur is wel een relatieve rangordening toe te
kennén. Deze Is In de volgende tabel weergegeven:
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rangorde
7
6
5
4
3
2
1
0

kleur
donker rood
rood
bruin
geel
groen
blaue
donker groen
ziart

Na de nodige inwerktijd werden bij een Ingestelde frequentie van 30 kHz
voor het gebruikte echolood de volgende resultaten verkregen:
relatieve sterkte
uolgnuaaer

Ie echo

2e echo

1
6
7
5
8

4
4.5
5
4
5
4.5
6

9
10

kokkels per a?
0
0
16
1200
0
16
4

De correlatie coefficient tussen de sterkte van de 2e echo en het aantal
kokkels per m2 blijkt hier -0.4 te zijn. Een zeer zwakke en negatieve
correlatie dus.
Na deze serie werd het echolood omgezet van 30 kHz naar 50 kHz. De vol
gende tabel geeft hiervan de resultaten:
re1atieue sterkte
vo1gnuaaer

Ie echo

2e echo

kokkel s per

4.5
4
5
5
4
5
5
3.5
4.5

450
1200
2000
0
1500
300
10
1800
750

11
12
13
14
15
16
17
18
19
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B?

Hier bedraagt de correlatlecoefflclënt -0.6, nog steeds zwak en negatief.
Bovengenoemde waarnemingen werden gedaan In een gebied met een vrij
grote fractie klei in de bovenste laag van het sediment. Besloten werd
daarom de proeven te herhalen in een meer zanderige omgeving. In verband
met het lage tij en de diepgang van de Isis was het niet mogelijk deze
plaatsen te bemonsteren. Er werden geen kokkels meer gevonden.
In verband met het tij werd op 20 mei vroeger begonnen. De heer Van
Zouwen van RADIO HOLLAND was nu ook aan boord. HIJ stelde de echoloden
voor ons In en In het zelfde gebied als waar gisteren de kokkels gevonden
waren werden de proeven herhaald. De eerste serie met 30 kHz gaf het
volgende beeld:
re latieue sterkte
uo 1 gnuMer
101
102
103
101
105

Ie echo

2e echo

5.5
4
4.5
2.5
4

4

kokkele per t?
850
800
90
12
32

De correlatiecoëfficiënt tussen de sterkte van de eerste echo en het
aantal kokkels per m2 blijkt nu 0.6 te zijn.
Bij 200 kHz werd de volgende serie waarnemingen gedaan:

uo 1 gnuMer
106
108
109

re 1 atieue sterkte
Ie echo
2e echo
3.5
4.5
4.5

kokkels per «2
0
100
8

De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0.6, maar is van weinig betekenis
gezien het geringe aantal waarnemingen. Bij 30 kHz werden de volgende
waarnemingen gedaan:
uo I gnuMer
110
112
113
114
115
116
118
119

re 1 atieue sterkte
Ie echo
2e echo
6
5
5
5
5.5
5.5
5.5
4

6
6
4.5
6.25
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kokkels per »2
30
30
800
500
15
0
0
800

Hier is een vrij sterke negatieve correlatie tussen de sterkte van de
eerste eche en de kokkelconcentratie: -0.7.
Tenslotte werd nog een serie bij 50 kHz gedaan:
relatieve sterkte
vo 1 gnuMer
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Ie echo

2e echo

4
4.5
3.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

5
5
2
3.5
3.5
5
5.5
5
5.5
5

.

kokkele per •2
500
400
1000
1000
1800
1300
700
700
500
0

Hier blijkt er volstrekt geen correlatie te bestaan tussen de sterkte van
de eerste echo en de kokkelconcentratie (coëfficiënt is -0.0) en een
zwakke negatieve correlatie voor de sterkte van de tweede echo
(coëfficiënt is -0.5).
Bij de waarnemingen 121 en 131 werden boeien over boord gezet daar het
duidelijk was dat we hier over een mosselbank dreven. Omdat in de
bovenstaande tabellen moment opnamen van de kleurindruk op de monitor
staan vermeld werd op aanraden van de heer van der Zouwen besloten wat
sneller over de bank heen te stomen om een betere indruk te krijgen van
de wijziging in de kleur codering. Dit werd drie maal gedaan bij 30, 50 en
200 kHz. Tevens werd gekeken naar de aard van het sediment. De metingen
zijn nu niet exact en de figuur geeft dan ook een globaal beeld weer van
de observaties. Bovendien is een extra waarneming toegevoegd: bij een
extra bodembemonstering werd buiten de hierboven beschreven kokkelbank een hoeveelheid vrijwel zuivere klei bemonsterd met 2000 kokkels
per m2 bij een zwakke eerste echo:
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2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

De figuur laat zien dat er wel degelijk een positieve correlatie te zien is
tussen de sedimentaire samenstelling en de sterkte van de echo, maar dat
de kokkel concentrât ie niet van invloed is op deze sterkte.
Tenslotte werd de kokkelbank ook nog eens met de transit-sonar bekeken
maar deze gaf geen beeld. Mogelijke oorzaken:
• defect.
• zeer gladde bodem waardoor geen echo.
• zeer veel opgewoeld sediment in het water.
F. Storbeck, 22/05/87.

4. Resultaten week 22-*87.
Voor de tweede week, weliswaar een korte week i.v.m. hemelvaartsdag,
waren de aanvullende experimenten op dieper water gepland. Alhoewel de
resultaten van de Ie week reeds overduidelijk waren:
"geen correlatie tussen de sterktre van de 1 e echo (en/of 2e
echo) en de kokkelconcentrât ie en geen extra informatie van de
transit-sonar (defect?)"
leek het ons toch zinvol om ook op dieper water een soortgelijke proef te
doen, temeer daar dit wegens de slechte weers- en zeegesteldheid in de
Ie week niet mogelijk was geweest. Bovendien was aan de kleuren
recorder van de sonar apparatuur een schrijver gekoppeld, waardoor het
nu mogelijk was om de resultaten op een cassette-bandje op te slaan.
Radio Holland had de transit-sonar nog eens nagekeken en deze bleek nog
steeds goed te werken.
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Sonar-zoekslaqen:
Apparatuur:
• transit-sonar.
• mosselkor
Locatie: 5 m. dieptelljn ten westen van de Ribben (Noord van Stellendam).
In totaal werden er 4 runs gemaakt, waarbij de recorder was ingesteld
c.f. de ervaringen en instructie van RADIO HOLLANDin de haven van IJmuiden
(25/5/87). De scheepssnelheld was 3-4 kn. waarbij geen grafisch
resultaat ontstond en de mosselkor ook leeg bleef. Ten einde de werking
van de sonar te controleren werd de meetpaal HA.I opgezocht om een
referentie echo te verkrijgen. Ook hier geen resultaat (zie bijlage 4).
Concluderend kunnen we hier stellen dat het niet gelukt is om met behulp
van de transit-sonar aanvullende informatie over het bodemoppervlak te
verkrijgen waarop c.q. waarin kokkelconcentraties voorkomen.
Kleuren-echolood zoekslagen.
Apparatuur:
• FURUNO® kleurenecholood, model FCV-120, met opname cassette
recorder.
• FURUNO® echolood, model FE-881 mark II, met grafische plotter.
• brugapparatuur Isis.
• Van Veen happer.
• Mosselkor.
Locatie:
• serie 300
Bollen van Goeree, diep water, ca. 8-1Om.
• serie 400 t/m 1000
Rak van Scheldehoek, ondiep water, 2^-5 m.
idem als 400 t/m 1000, echter zonder bemon
• serie runs
stering, stomend tussen markeringsboelen.
• serie 2000
Indusbank, ten Noorden van Hoek van Holland
en de 5 en 10 m. dieptelijn (kust).
Gezien de ervaringen van de le week is alleen bij een ingestelde fre
quentie van 30 kHz gewerkt (betere bodempenetratie).
serie 300: waterdiepte 8-12 m., bodem = zand, Vs = drijvend.

uo1gnuaaer
301
302
303

relatieve sterkte 1
Ie echo
2e echo
2/3
2/3
2/3

?
7
7

1 Kleurcodering volgens reisverslag Ie week.
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kokkels per
0
0
0

N.B. Geen r e g i s t r a t i e op cassette-bandje.

serie 400: waterdiepte 0.5 - 5 m., bodem - modder (klei/)zand, Vs - drij
vend.
relatieve sterkte kokke1 s , t e l 1er
per a^ cassette
volgnr. (bode«) Ie echo 2e echo
401
402
403
404

(aodder)
(aodder)
(aodder)
(aodder)

6
6
6
6

4
3
4
4

550
1200
2200
1200

4

4+

-

-

6
6
6

0

881
plotter

46

X
X
X<zi« bijl
X

0

56

X

0

80

X

4.5
5
5

700
300
1100

081
161

X
X
X

?

?
•

7
7

5
4

500
1200
1600

215
241

X
X

7
7

5
5

700
60

ii1

299

X
X

?

?

4
4
4
5
4.5

3
3
5+

200
250
0
600
150
1800

318
416
487
018
044
072

X
X<zi« bijl
X
X
X
X

• « *

• 11

Uerstoaen...
501 (zand)
Uerstoaen...
601 (zand)
Uerstoaen...
701 (aodder)
702 (aodder)
703 (aodder)

• • •

Uerstoaen...
601 (aodder)
002 (aodder)
803 (aodder)

• • 1

Uerstoaen...
901 (ad/zd)
902 (zand)
Uerstoaen...
1001(zand)
1002(zand)
1003(zand)
1004(aodder)
1005(»odder)
1006(aodder)

4
4.5
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De correlatlecoertïcient van de le echo met de kokkel concentratie is 0.4,
die voor de 2e echo 0.2. De correlaties zijn dus zeker niet significant te
noemen.
serie runs: diepte en bodem als hierboven, Vs = 1.5 kn.

1ocati e

Relatieve sterkte kokkels t e l 1er
per »2 cassette
Ie echo 2e echo

ueel kokkels

5

4

(koers 70°
U s - 1.5 Kn)

5

4+

geen kokkels

5+

4

geen kokkels

5

4

(koers 010°
U a - 1.5 Kn)

5+

4

ueel kokkels

4.5

3.5

881
plotter

101

X

129

X

-

138

X

-

138

X

187

X

226

X

-

-

serie 2000: waterdiepte 5 - 10 m, bodem = zand, Vs = 1.5 Kn
881
re 1 at 1eue ! sterkte kokkels t e l 1er
cassette
plotter
per §2
uolgnr. (bodes) 1e echo 2e echo
2001(zd/ad)

X<zle bijl

7

3

0

230-350

7

2.5

0

-

-

7

2.3

0

-

-

7

2.5

0

350-460

Ueretoaen...
2002(1ndusb)
Uerstoien...
2003(zd/10«)
Uerstoaen...
2004(zd/5a)

F. A. Veenstra, 31 mei 1987.
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Conclusies en aanbevelingen.
Met behulp van de commercieel beschikbare brugapparatuur, zoals
(kleuren)echoloden is het niet mogelijk kokkelconcentraties in de
Noordzeekustwateren (waterdiepte 0.5 - 10 m.) op te sporen. Tussen de
1e en/of 2e echo van het echolood en de met de Van Veen happer bemon
sterde kokkelconcentratie bestaat geen correlatie!
Alhoewel de transit-sonar herhaalde malen in de haven is getest, is het
niet gelukt om er op zee aanvullende bodemprofielinformatie mee te
verkrijgen met betrekking tot kokkelconcentratle's.
Verder was het niet mogelijk het USP® apparaat op tijd in Nederland te
krijgen, maar op dit moment zijn er soortgelijke proeven aan de gang in
Noorwegen op weliswaar grotere schelpdieren. Met RADIO HOLLAND is afge
sproken dat uitwisseling van bevindingen zal plaatsvinden.
De aanvullende experimenten in de 2e week hebben overduidelijk aange
toond dat het opsporen met een mosselkor op dieper water (Bollen van
Goedereede/Stellendam en Indusbank/Ter Heyde) inderdaad 'zoeken is
naar een speld in de hooiberg'. Op dieper water is evenmin een correlatie
aangetoond met behulp van de bestaande brugapparatuur.
Om discussies in de toekomst te vermijden is een en ander op een cas
sette-bandje vastgelegd, welke op een kleurenlood wederom afgespeeld
kan worden.
Hoe we het ook wenden of keren, voor het aantonen en in kaart brengen
van kokkelconcentraties in de Noordzee zal gebruik gemaakt dienen te
worden van meer gavanceerde apparatuur, zoals bijvoorbeeld in gebruik
bij de Directie Noordzee voor hydrografische werkzaamheden of door de
Rijks Geologische Dienst bij ondiep seismisch onderzoek. In ieder geval
zullen de (internationale kontakten aangeboord moeten worden om in
deze materie verder te kunnen komen.
Tevens moeten we ons realiseren dat als kokkelconcentraties alleen tot
10 m. diepte voorkomen, zoals menigmaal door garnalenvissers en bag
gerschepen is aangemeld, dan zullen o.i. de potentiele Noordzeelocaties
beperkt blijven tot vlak onder de Nederlandse en Belgische kust en ten
westen van 2° O.L. onder de Engelse kust ( 5 en 10 m. dieptelijnen met di
verse 5-10 m. banken).
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de inzet en het beschikbaar
stellen van apparatuur, in het bijzonder de bemanning van de ISIS.
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FURUNO ELECTRIC CO« LTD.
Technische gegevens:
1. Basis schaaldleptenberelken

Meters

1

2

3

40

60

80

4

5

6

7

120

160

240

320

8

9

10

480

640

960

11
1280

• de ultieeseenheid kan op het afregelpaneel worden omgeschakeld naar vadems, voeten, etc.
2. Digitaal Instelbaar schaalberelk
0 • 999 meter, in stappen van 1 meter
3. Uitvergrotlngsbereik

Meters

1

2

3

4

5

5

10

20

30

40

het midden van de midwatervaste uitvergroting wordtbepaald
door de instelling van de variabele dieptelijn
4. Beeldbuis
rechthoekige 11 inch kleurenbeeldbuis met effectieve af
metingen van 158 x 213 mm (b x h)
. Werkwijze presentatie
£ Midwatervast
S Oppervlaktevast en midwatervaste uitvergroting (eik %
beeldhoogte)
0 Oppervlaktevast
B Oppervlaktevast en bodemvaste uitvergroting (elk % beeld
hoogte)
S Midwatervaste uitvergroting en bodemvaste uitvergroting
(elk % beeldhoogte)
Q Bodemvaste uitvergroting
6. Geheugen
De rechterhelft van het beeld kan in een geheugen worden
opgeslagen en op ieder gewenst momentop de linkerhelft van
het beeld worden gepresenteerd. Twee beelden kunnen
worden vastgelegd en onafhankelijk worden gepresenteerd.
7. Beeldverschuivingssnelheid
Gekoppeld aan de snelheid van het schip door gegevens van
de log- Uit (vasthouden van het beeld)-1/8,1 /4,1/2,1 (bij 1 is de snelheid van de verschuiving vanhet beeld naar links gelijk
aan 1 beeldpunt per zendimpuls).
8. Zendvermogen (alleen bij FCV-121)
1000 Watt voor iedere combinatie van 2 frequenties met
keuze uit 28/50/200 kHz (op verzoek kan ook 88 kHz worden
geleverd). De zender is ingebouwd in de beeldkast.

9. Transducer {alleen
Frequentie Type
28 kHz
28F-8
50 kHz
50B-9
200 kHz
200B-8

bij FCV-121)
Bundelbreedte
30°x34°
12»x28°
5.4° cirkelvormig

10. Aansluitmogelijkheden voor andere echoloodapparatuur
FCV-120: maximaal 5 + netsonde
FCV-121: maximaal 3 + netsonde
Voor iedere echoloodfrequentie is een aanpasslrigseenheld
VI-1100 vereist.
11. Voedingsspanning
20-45 V gelijkspanning of 85-115 V wisselspanning (met extra
te leveren voedingseenheid) opgenomen vermogen: 100W
bij gelijkspanning
12. Afmetingen en gewichten
405 x 415 x 450 mm (hxbxd)
27.5 kg (FCV-120), 29.5 kg (FCV-121)
13. Standaard uitvoeringen:
FCV-120
- Beeldkast
- Aanpassingseenheid VI-1100 (1x)
- Reservedelen
- Montagemateriaal
FCV-121
- Beeldkast met ingebouwde zender
- Transducer (2, keuze uit 28, 50 of 200 kHz)
- Reservedelen
• Montagemateriaal
14. Extra's
- Aanpassingseenheid VI-1100
• Data Recorder MT-12 (cassette) of MT-100
(digitale cassette)
• Voedingseenheid (gelijkrichter) RU-3423
voor 110/220 V wisselspanning
- Transducer Tank

Positie

Snelheid

Net diepte

Opnemen/
weergeven

alleen FCV-121
alleen FCV-120 (accessoires)
gemeenschappelijke accessoires

Transducers

éân aanpassingseenheid VI-1100
wordt bij de FCV-120 standaard geleverd

0

20-45V gs

FURUNO ELECTRIC CO, LTD.

110/220V ws

In Nederland uitgebracht door

RADIO HOLLAND UW
wijzigingen voorbehouden

Trawlerkade 98-1976 CC IJmuiden - telefoon 02550 -1 90 40 - Telex 71066

UfP,

the new,low cost
accessory to an echo sounder which
provides fuiiv automatic monitoring
and interpretation.
uiP

o° 40
ƒ20

60 \
m

GROUND
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Dc«?P
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A'arrn

I
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users report a
doubling of their catch
in many instances.
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[omaiicai

One has claimed the
equipment paid for
itself in a single week.
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Two basic examples of IUPI& 2 in
Ground and Fish modes

(JIPI&2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Electrical

U5P Ground Meter
v

•, "v.

JZr

Power Consumption
Quiscent Current
Operating Voltage

.

Interfacing

Echo sounder recording
showing level ground.

Frequency Range
Meter Back Lights

100

<3w
40mAat24V
15-28v unregulated.
12v regulated
5 connections
(single multicore)
10KHz—200KHz.
24v.

Dimensions
Height
Width
Depth
Weight

Alarm threshold for hard
ground and/or obstacle.

200mm (approx 7.8 in).
310mm (approx 12 in).
120mm (approx 4.75 in).
5kg (11 lbs) —USP 1
4kg (8.8 lbs)—USP 2

Ground Alarm Operating Range

USP Ground
Meter Reading o

Ground Alarm min. operatingdepth
16m (8fms)
Ground Alarm max. operating depth
Limited by range of
echograph.

Period of
Ground Alarm
triggered.

Ground Meter Operating Range
Ground meter min. operatingdepth
32m(16fms)
Ground meter max. operatingdepth
Limited by range of
echograph.

UJP Fish Meter
Echo Sounder recording
showing fish shoals.

#

# t ^1

ill'm
s« *

Pelagic Mode (Surface locked)
Deep Off:—
Upper mark
min: 6m (3fms)
max: 84m (42fms)
Lower mark
min: 16m (8fms)
max: 94m (47fms)

Echo sounder recording
showing seabed.
100

Deep On:—
Upper mark

Predetermined threshold
density of fish shoal for
economic catch.

U5P Fish
Meter Reading o

Fish Alarm Operating Range
Bottom Trawl Mode (bottom locked)
Min. Depth
8m (4fms)
Max Depth
400m (200fms)

Lower mark

J

Net Sounder Mode
Deep Off:—

I

Sound Signal triggered.

Period of "I
Sound Signal/*"

Deep On:

min 44m(22fms)
max: 540m (270fms)
min:106m (53fms)
max: 560m (280)fms)

min: 20m (10fms)
max: 90m (45fms)
min: 110m (55fms)
max: 400m (200fms)

ßrT.^r

more information
than colourscope!
Even advanced colourscope echo
sounder, will not match the
quality and breadth of information
offered by USP • But most
important of all, the UJP is a
constant watchdog on the echo
sounder, always at attention,
continually monitoring and
consequently freeing personnel
for other tasks.

Manufactured to exacting quality
standards, thoroughly tested and
fully guaranteed, the UJP is
housed in a rugged casing and is
exceptionally simple to operate.

The UIP is an enhancement
of existing equipment which
transforms it into the most
powerful tool available to
commercial fishermen today.

Micro Marine
(Systems) Ltd.,

World Patents pending.

Supplier/Distributor.

For a demonstration of the unit,
contact your nearest supplier or
the main distributors;

Capwell Works,
Kinsale Road,
Cork, Ireland.
Tel: (021)965408.
Telex: 26087.
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KELVIN HUGHES
. . . a new dimension in shallow water

HYDROGRAPHY

survey to assist in . . .

DREDGING
SALVAGE
UNDERWATER CONSTRUCTION
AND SIMILAR WORKS

The Transit Sonar records an acoustic plan
of the seabed showing rock outcrops, sand
waves, wrecks and changes in seabed
material and texture.
The equipment is portable and simple to
operate. It can be fitted quickly to any small
vessel.

£&, JUL

EQUIPMENT

KHI038

1

TECHNICAL SPECIFICATION

Scales :

0-300 yards

0-600 yards

0-275 metres

0-550 metres

1-5/3 0 ins per min
(38/76 mm per min)

0-75/1-5 ins per min
(19/38 mm per min)

13 hours/6i hours

26 hours/13 hours

160 per min

80 per min

English
or
Metric

Paper Speeds :
Running Time
per Paper Roll :
Transmission Rate :
Frequency :
Temperature Range :
Power Supplies :
Automatic Voltage
Control :
Power Consumption
Cables Supplied :

48 kc/s.
— 15°C to + 5 5 ° C .
24 volts d.c. only.
Suitable units are available to adapt the equipment to other voltage
supplies.
Automatic compensation for voltage fluctuations between —10% and
+ 30%.
40 watts.
Power supply to recorder : 10 feet (3 metres). KH Code : 960266 (2-core
17/ 0076 P.V.C. insulated, diameter 0-406 inch (10-3 mm) ).
Recorder to transducer : 25 feet (7-5 metres). KH Code : 960213 (2-core
37/ 012 type 2R to DEF.10).
Plug and socket connections.

Height

Recorder
Transducer

Depth

Weight

in

mm

in

mm

in

mm

lb

kg

12

305

161

409

7

178

40

18-1

6

152

44

1117

4

10

53

24-0

71

32-2

29

13-1

(2 sections each 4 feet (1-2 m)
long, 2 inches (51 mm) diameter)

Steel Tube
Bracket

Width

52

1321

8*

209

15J-

387

Total Weight : 193

87-4

1 Case 54x43x24 in
(137x109x61 mm)
Contents :
Recorder
Transducer and Cable
Steel Tube (2 sections)
Transducer Bracket
Recorder Paper (2 rolls)
Instruction Manual
Chart Reading Scale
Fix Marker Switch
Spares Capsule
Cable
Gross Weight : 2J cwt (140 kg)
Nett Weight: 1Jcwt (89 kg)

KELVIN HUGHES
A DIVISION OF SMITHS INDUSTRIES LIMITED

St. Clare House, Minories, London EC3
Telephone 01-481 8741 : Telex 25368 : Grams/Cahl^Marinst London-£C3
6801R1

Printed in England by Roadcraft Press UtfT

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

NISHINOMIYA JAPAN
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SPECIFICATIONS OF FE-881 MK-ÏÏ
1. DEPTH RANGE
PHASED RANGE

BASIC RANGE
I

00
I
m

MC

1

I

0-5,

OC

5

.. .2094 - 2099, 2095 - 2100

10

0-10, 1 -11, 2-12, 3-13

20

0-20, 1 -21, 2-22, 3-23

.. .2079 - 2099, 2080 - 2100

50

!

.. .2089 - 2099, 2090 - 2100

0-50, 1 -51, 2-52, 3-53

.. .2049 - 2099, 2050 - 2100

100

0- 100, 1 - 101, 2 - 102, 3- 103

.. .1999 - 2099, 2000 - 2100

200

0 - 200, 1 - 2 0 1 , 2 - 2 0 2 , 3 - 2 0 3

...1899-2099,1900-2100

500

0 - 500, 1 - 5 0 1 . 2 - 5 0 2 , 3 - 5 0 3

...1599-2099,1600-2100

READOUT UNIT — Choice of meters, fathoms, brazas, passis, feet. In feet, above figures are all 6-fold.
Maximum range is 2100m, 1100 fathoms or 6600 feet.
2. BOTTOM-LOCK RANGE

9. FREQUENCY & TRANSDUCER

2 , 5 , 1 0 , 2 0 and 5 0 in meters, fathoms, brazas, passis
or feet (in 6 fold).

»

50kHz
"

1m on 5/10/20/50m ranges with 50 or 200 kHz
transducer

88kHz
200kHz
••

5. DEPTH MARKER
Normal Range: 9 lines dividing a range into 10
sections
Bottom-Lock Range: 4 lines dividing a range into 5
sections
6. RECORDING PAPER
Dry Electrosensitive Paper PD-2020W
204mm x 20m (8" x 61 ')

O

<<

12.5°x 22°
MC

60kHz

14° x 28°
12° x 12°
00

4. ACCURACY
±1% instrument accuracy for sound velocity 1500m/
sec. Digital readout ±1% or 1m, whichever is the
greater.

»

28F-8
*28F-18
*50B-6B
50B-9B
*50B-12 _
'50F-8G1"
60B-5S
*60B-52
88B-8
200B-8B
'200B-5S

BEAM WIDTH
31° x 34°
17° x 18°
OC

3. MINIMUM MEASURABLE DEPTH

28kHz

XDR

MC

Bottom-Lock Expansion registered on lower 1/4 of
the paper width

FREQ

11° x28°
11°
5.4°
8.5°

("Optional transducer)
(fTransducer especially for bottom discrimination,
^^sugjphed with Matching Box MB-3.)
10. POWER itlPPLY
10 — 40VDC universal, 60W approx.
110/220VAC with external rectifier PR-62

7. PAPER SPEED AND PULSE LENGTH
BASIC
RANGE

PAPER SPEED (mm/min)
END OF RANGE

0

150m

300m

500m 2100

PULSE LENGTH
(msec)

5,10. 20m 24/12/6 12/6/3

6/3

3

0.3/0.6

24/12/6 12/6/3

6/3

3

0.6/1.2

50m
100m

12/6/3

12/6/3

6/3

3

1.2/1.8

200m

-

6/3

6/3

3

1.8/2.4

500m

-

-

-

3

2.4

Paper speed "0" is a stand-by position. Belt stops
with digital depth readout and transmitter working.

8. SOUNDING RATE

17kg, 37.5lbs.

Automatically changed with respect to the end of a
selected depth range. (Ex. 408 pulses/minute to 36m
on Basic Ranges 5, 10, 20m)
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
The future today with FURUNO's electronics technology

FURUNO ELECTRIC CO.. LTD.
9-52. Ashihara cho. Nishinomjya C«ty. Japan
Cable

FURUNO NISHINOMIYA. TELEX

6644 32b

THADi MARK HIG'SKREO
MARCA REGISTRADA

Catalogue No.E-288b

8501 5J

Printed in Japan
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ECHO SOUNDER

Model FE-881 MARK-II

* Multi-ranges, ultra shallow to deep waters.
* Bottom-lock presentation.
* Digital display for start of a selected range,
direct water depth, and intervals of depth marker
lines.
* Depth marker lines ON/OFF.
The FE-881 MK-II is designed with advanced digital
technique which provides clear readouts of the
start of a selected range, readout of depth marker
intervals and water depths. Quantized control and
memory permit a very high speed scanning for
shallow ranges which is not feasible with the con
ventional motor drive.
This digital sounder ensures excellent recording
quality by means of the new amplifier with a wide
dynamic range and the transmitter with high sound
ing rates. STC suppresses surface contamination for
clean echograms and TVG compensates for sonic
transmission loss to produce echograms of equal
ized intensity for the same size fish schools at
different depths.
The "shadow line"setting is easy due to the employ

* Easy replacement of recording paper.
* Digital depth sounding with paper saved.
* Choice of readout unit — meters, fathoms, feet,
brazas and passis.
* Illuminated chart window and control panel.
* High sensitivity, low noise receiver.
ment of a stepping control, and facilitates detect
ing fish schools near or in contact with the seabed.
Range is selected by two switches, Basic and
Phased. The basic range switch provides a choice of
5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 meters, and the
phasing control with lever action displaces the
start of selected basic range in steps of 1m to cover
a depth to 2100m. Phased range is retained in
memory which is protected by a built-in recharge
able battery when the recorder is switched off.
The recorder contains the bottomlock feature as
standard with ranges of 2, 5, 10, 20 and 50m.
Internal control permits range readouts in meters,
fathoms, feet, brazas or passis. The FE-881 MK-II
measures water depth with paper transport sus
pended or even without paper.
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