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Introduksjon

INTRODUKSJON

Formålet med denne håndboken

Formålet med denne håndboken er å gi deg en rask innføring i
bruken av ES60 ekkoloddet. Det er ikke mulig å forklare alle
funksjoner og muligheter i detalj, derfor er det viktig at du også
gjør deg kjent med den øvrige dokumentasjonen som følger med
ekkoloddet.

Bli kjent med ekkoloddet ditt!

Ditt ES60 ekkolodd er et avansert og nøyaktig instrument som
er utviklet for at du skal finne fisk. Likevel er det relativt enkelt
å bruke så snart du har satt deg inn i bruken av menysystemet.
Ekkoloddet består av følgende deler:
• En fargeskjerm
• En datamaskin
• En eller flere sender/mottaker enheter
• En eller flere svingere
I denne håndboken vil vi all hovedsak konsentrere oss om
menysystemet og den praktiske bruken av ekkoloddet.

Trykk “Hjelp”

Installert på ditt ES60 ekkolodd finner du også et omfattende
hjelpesystem. Det er ikke sikkert at du finner det på norsk,
men alt som står i operatørmanualen kan du også lese på
skjermen. Når du trykker Hjelp på hovedmenyen eller inne i en
av dialogboksene vil du hente frem informasjonen. Merk at når
du åpner hjelpesystemet vil det legge seg oppå skjermbildet!
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VIKTIG Å VITE
Som med alle andre avanserte instrumenter der det også med
ES60 ekkoloddet en del ting det er viktig å være klar over.

Når du ikke bruker ekkoloddet

Når du ikke bruker ekkoloddet skal du skru av skjermen og
datamaskinen. Du kan gjerne skru av sender/mottaker enheten
også.

Når båten skal i dokk

Det er veldig viktig at ingen prøver å bruke ekkoloddet når
fartøyet ligger i dokk! Hvis svingeren tilføres signaler når den
ikke er i vann vil den kunne ødelegges. For å sikre deg mot
dette må du ta ut strømtilkoplingen enten på datamaskinen eller
sender/mottakerheten. Eventuelt kan du fjerne nødvendige
sikringer. Gjør dette før båten settes i dokk!

Hvis noe går i stykker

Hvis du tror at noe har gått i stykker på ekkoloddet skal du
kontake din forhandler, som vil hjelpe deg med problemet.

Når du skal skru av ekkoloddet

Du må ALDRI skru av ekkoloddet ved bare å bruke av/på
bryteren på datamaskinen. Du må ALLTID avslutte ES60
programmet ved å velge Fil på hovedmenyen, og deretter Avslutt.
Hvis du skrur av ved hjelp av bryteren kan du ødelegge ES60
programmet og de elektroniske tilkoplingene til for eksempel et
Olex system.
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Hvordan skru av og på ekkoloddet

HVORDAN SKRU AV OG PÅ EKKOLODDET
Merknad

Før du starter: Pass på at du vann under kjølen! Hvis du starter
ekkoloddet uten at svingeren er i vann vil den kunne ødelegges!

Hvordan skru på ekkoloddet

1 Skru på sender/mottaker enheten.
2 Skru på datamaskinen og skjermen.
3 Vent til ES60 programmet starter opp på maskinen.
4 Gå til hovedmenyen på toppen av skjermen, og velg Fil.
5 På menyen, velg Operasjon for å åpne dialogboksen

Operasjonsdialog.
6 Lokaliser Funksjon feltet i dialogboksen, og klikk Normal.
7 Klikk Ok for å akseptere valget og lukke dialogboksen.

• Ekkoloddet starter nå med de samme innstillingene som
du hadde sist du brukte det.

• Når ekkoloddet starter opp er det svært viktig at det
detekterer bunnen korrekt. Normalt vil dette skje
automatisk uten at du merker det, men det har også
skjedd at store fiskestimer eller vanskelige forhold har
“lurt” ekkoloddet. Når bunnen ikke detekteres vil du
enten lese av dybde 0.00, eller en annen feilaktig verdi.
For å hjelpe ES60 til å finne riktig dybde i oppstarten er
det utarbeidet en egen prosedyre. Se Hvordan definere
minimum og maksimum dybde på side 29.

Hvordan skru av ekkoloddet

1 Gå til hovedmenyen på toppen av skjermen, og velg Fil.
2 På menyen velger du Avslutt.

• Ekkoloddprogrammet avsluttes. Datamaskinen skrues
av

3 Skru av spenningen til skjermen, eventuelt også til
sender/mottaker enhet hvis fjernkontroll er montert.

Merknad

Du må ALDRI skru av ekkoloddet ved bare å bruke
av/på bryteren på datamaskinen, da dette kan ødelegge
programvaren og tilkoplingene til eksternt utstyr. Bruk
ALLTID den prosedyren som er beskrevet her.

305591/A 7



Simrad ES60

GRUNNLEGGENDE BRUK
Den grunnleggende bruk av ES60 fokuserer på følgende emner.

Emner

Bruk av styrekule på side 8
Ekkolodd skjermbilde på side 9
Statuslinje på side 10
Menysystemet på side 10
Skjulte dialoger på side 11

Bruk av styrekule
Alle ekkoloddets funksjoner kontrolleres ved hjelp av styrekula
som følger med. Denne er tilkoplet datamaskinen, og ved hjelp
av kula, hjulet og de to knappene har du full kontroll over
dialogbokser og innstillinger.

C

D

A

B

(CD010216A)

(A) = Kontrollhjul, brukes blant annet til å velge område og
forsterkning.
(B) = Styrehjul, kontrollerer markørens plassering på skjermen.
(C) = Høyre museknapp, brukes for å hente fram dialogbokser.
(D) = Venstre museknapp, brukes blant annet for å gjøre valg i
menysystemet og i dialogboksene.
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Grunnleggende bruk

Ekkolodd skjermbilde
Skjermbildet på ES60 er fra toppen og nedover delt opp i
følgende horisontale felt: Meny, Dybdelinje, Ekkogram og
Statuslinje. På høyre side av ekkogrammet vil du alltid se en
A-Skop presentasjon. Benytter du en “split beam” svinger vil
du også på venstre side av ekkogrammet se en presentasjon
av størrelsesfordelingen av fisk. Du får ett ekkogram for hver
frekvens (kanal) du bruker på ekkoloddet.

(C
D

0
1
0
2
0
2
)

A
B

C DE

F

Dette eksempelet viser skjermbildet på et ekkolodd med en
frekvens (kanal) og “split beam” svinger.
(A) = Meny
(B) = Dybdelinje
(C) = Ekkogram med dybdeskala på høyre side. Begge
ekkogrammene kommer fra den samme frekvensen (kanalen).
Det øverste ekkogrammet viser et oversiktsbilde fra overflaten
og ned til bunnen, mens det nederste viser bunnekspansjon fra
10 meter under bunnen til 15 meter over.
(D) = A-Skop
(E) = Størrelsesfordeling (vises kun når du benytter “split beam”
svinger)
(F) = Statuslinje
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Statuslinje
I bunnen av skjermbildet finner du Statuslinjen. Den inneholder
blant annet meldinger, informasjon fra navigasjonssystemet, og
klokkeslett.

A B C D E F G

(CD010208A)

(A) = Informasjon - Her ser du eventuelle meldinger fra
ekkoloddet, for eksempel feilmeldinger.
(B) = Hendelse - dette feltet viser et hendelsesnummer, samtidig
som det virker som en “trykknapp”. Klikk i feltet for å generere
en hendelse.
(C) = Skriver - her vises et skriverikon hvis du har startet en
utskrift av et ekkogram. Merk at utskriften ikke starter opp før
hele ekkogrammet er generert.
(D) = Temperatur - Hvis du har en temperatursensor tilkoplet
ekkoloddet ditt vil temperaturen vises her.
(E) = Linjenummer - Dette feltet viser gjeldende linjenummer.
Feltet virker også som en “trykknapp”. Klikk i feltet for å starte
opptak av ekkogram sekvenser. Linjenummeret vises da i rød
farge så lenge opptaket går. Klikk en gang til for å stoppe opptak.
(F) = Navigasjon - Her vises geografisk posisjon (lengde og
breddegrad) såfremt et navigasjonssystem er tilkoplet ekkoloddet.
(G) = Tid - Det siste feltet helt til høyre viser gjeldende
klokkeslett. Hvis du flytter markøren ned i feltet dukker det
opp en liten dialog som også viser deg dato. Når du spiller av
ekkogram sekvenser brukes dette feltet som et telleverk.

Menysystemet
ES60 ekkoloddet kjøres på en datamaskin, og denne har
Windows® XP® operativsystem. Du kan også benytte
Windows® 2000 operativsystem. Begge er operativsystem
som også brukes på vanlige kontor- og hjemmemaskiner, og
menysystemet som er brukt på ES60 minner da også mye om de
vi finner på tekstbehandlere osv.
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Grunnleggende bruk

Øverst på ekkoloddets skjerm finner du følgende valg på
hovedmenyen:
• Fil: Denne menyen lar deg kontrollere ekkoloddets

hovedfunksjoner, og du kan lagre bilder og sekvenser. Når du
skal skru av ES60 bruker du også denne menyen.

• Vis: Denne menyen gir deg valg for å bestemme hvilke
frekvenser (kanaler) som skal hvises på skjermen, og hvorvidt
presentasjonen skal være horisontal eller vertikal. Du kan
også hente frem og se på lagrede ekkogram bilder.

• Valg: Denne menyen gir deg en del grunnleggende valg.
Her kan du blant annet velge språk, måleenheter og
presentasjonsfarger.

• Installasjon: På denne menyen finner du en rekke valg som er
relatert til installasjon. Ingen av valgene på denne menyen
skal benyttes i daglig bruk.

• Enkeltping: Ved å trykke på dette valget i hovedmenyen kan
du sende avgårde ett enkelt ping. Detter forutsetter dog at
funksjonen er muliggjort i Operasjon dialogen.

• Hjelp: Dette valget gir deg adgang til ekkoloddets
hjelpesystem. Hjelpen finnes dessverre ikke på alle språk

• Simrad ES60: Dette er ikke noe menyvalg, kun en
identifikasjon.

Skjulte dialoger
De viktigste operative funksjonene på ES60 ekkoloddet vil du
finne ved å trykke høyre museknapp. Avhengig av markørens
posisjon vil da ulike dialogbokser åpnes for å gi deg mulighet til
å endre parametre.
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(C
D

0
1
0
2
0
2
G

)

1

1 2

2

34

6 7

76

5

I denne figuren vises hvor de forskjellige dialogene kan åpnes.
(1) = Ekkogram kontroll. Hvert ekkogram (øvre og nedre) kan
kontrolleres separat.
(2) = Områdevalg. Området hvor hvert ekkogram kan justeres
individuellt.
(3) = Minimum og maksimum dybde, dybdealarmer.
(4) = Valg av effekt og pulslengder
(5) = Forsterkningskontroll og fargeterskel.
(6) = Oppsett av størrelsesdiagram.
(7) = Presentasjon av bakgrunnsstøy og mottaker amplitude (for
testformål)
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Prosedyrer

PROSEDYRER
Dette kapittelet inneholder en rekke konkrete prosedyrer som
forteller deg hvordan du skal bruke ekkoloddet.

Operasjon

Hvordan skru av og på ekkoloddet på side 7
Hvordan hente fram Operasjon dialogen på side 15
Hvordan regulere pingtakt på side 15
Hvordan lagre et ekkogram på side 16
Hvordan lagre ekkogram sekvenser på side 17
Hvordan avspille ekkogram sekvenser på side 17

Visning

Hvordan endre størrelsen på skjermfeltene på side 19
Hvordan velge skjermpresentasjon på side 19
Hvordan endre antall farger i ekkogrammet på side 20

Ekkogram

Hvordan hente fram Ekkogram dialogen på side 21
Hvordan velge ekkogram presentasjon på side 21
Hvordan etablere horisontale markører på side 22
Hvordan etablere vertikale markører på side 23
Hvordan velge forsterkning på side 24
Hvordan fjerne interferens og fartøystøy fra ekkogrammet på
side 25

Områdevalg

Hvordan hente fram områdevalg dialogene på side 26
Hvordan velge vertikalt område på side 27

Bunndeteksjon og dybdealarmer

Hvordan hente fram Bunndetektor dialogen på side 29
Hvordan definere minimum og maksimum dybde på side 29
Hvordan aktivisere dybdealarmer på side 30

Størrelsesfordeling og fisketetthet

Hvordan hente fram Fiskeplott dialogen på side 31
Hvordan justere visning av størrelsesfordeling på side 32
Hvordan justere fiskelengde for korrekt visning på side 32
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Forsterkning

Hvordan hente fram Forsterkning dialogen på side 33
Hvordan justere TVG forsterkning på side 33

Effekt og pulslengde

Hvordan åpne Sender/Mottaker dialogen på side 35
Hvordan velge passiv modus på side 35
Hvordan endre utgangseffekt på side 36
Hvordan regulere pulslengden på side 36
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Prosedyrer

Operasjon
Disse prosedyrene er relatert til grunnleggende operasjon av
ekkoloddet. Alle prosedyrene bruker dialogboksene Operasjon
og Lagre. Disse du finner du på Fil menyen.

Hvordan hente fram Operasjon dialogen
Dialogboksen Operasjon brukes for å kontrollere ekkoloddets
hovedfunksjon, dvs normal operasjon eller avspilling av lagrede
sekvenser. Dialogen lar deg også lagre ekkogram bilder, og du
kan kontrollere hvor ofte ekkoloddet “pinger”, dvs sender lyd
ned i vannet.
For å åpne dialogen, klikk Fil på hovedmenyen, og velg
Operasjon.

(C
D

0
1
0
2
0
2
D

)

Hvordan regulere pingtakt
Pingtakt er den innstillingen som bestemmer hvor ofte ekkoloddet
skal “pinge”, dvs sende en lydpuls ned i vannet.
Observerer du et pelagisk ekko på loddet som ser ut som det
følger bunnen, kan dette være falske bunnekko fra forrige ping.
Den eneste måten å fjerne dette falske ekkoet på er å begrense
pingtakten på ekkoloddet, slik at alle ekko fra forrige ping er
vekk før en ny lydpuls sendes ut. På gamle papirsvingere brukte

305591/A 15



Simrad ES60

pennen lang tid på baksiden av ekkogrammet, og derfor var
pingtakten lav. ES60 er veldig mye raskere, og vi kan risikere å
sende en ny lydpuls før all energien fra forrige puls er forsvunnet.
1 Hent frem Operasjon dialogen, og finn Pingtakt feltet.
2 Velg innstillingen Intervall, og velg det antall sekunder

mellom pingene som passer. Dette må du avpasse med
dybden.

3 Velg innstilling Maksimum for å la ekkoloddet velge
pingtakt selv. Da vil det pinge som ofte det er mulig.

Som et alternativ kan du velge et veldig stort dybdeområde i
bunnekspansjonen. Da vil pingtakten reduseres.

Hvordan lagre et ekkogram
Du kan lagre ekkogram på to måter. Du kan enten bruke Historie
funksjonen som lagrer ekkogrammet som et bilde, eller du kan
bruke dialogboksen Lagre, som lagrer sekvenser. Funksjonen
som beskrives her lagrer ekkogrammet på harddisken.

Prosedyre for å lagre et ekkogram

1 Hent frem Operasjon dialogen, og finn Historie feltet.
2 Klikk Se gjennom for å finne et katalog på harddisken til

å lagre ekkogrammet.
3 Klikk Lagre for å starte innspillingen.

• Ekkogrammet lagres på harddisken som enkeltfiler
i BMP format, men ved hjelp av fremviseren på Vis
menyen kan du betrakte resultatet som et komplett
ekkogram.

4 Klikk Ok for å gå tilbake til normal operasjon med lagring
påslått.

5 For å skru av Historie funksjonen igjen, gjenta prosedyren.

Prosedyre for å se et lagret ekkogram

1 Klikk Vis på hovedmenyen, og velg Ekkogram historie.
• Ekkogrammet vises i et eget vindu. Du kan “rulle”

frem og tilbake, og du kan skrive ut ekkogrammet ved å
trykke på skriver symbolet.

Hvordan fjerne og kopiere ekkogram filer

1 Avslutt ES60 programmet på følgende måte:
1 Velg Fil på hovedmenyen.
2 Trykk ned og holde høyre museknapp nede.
3 Klikk på Avslutt med venstre museknapp.

2 Klikk med høyre museknapp på Start knappen nederst til
venstre på skjermen, og velg Explore (Utforsker).
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Prosedyrer

3 Bla deg fram til katalogen hvor du har lagt bildene.
4 Stikk inn en USB Mobil disk inn i en ledig USB port på

datamaskinen.
5 Kopier bildene over til USB disken hvis det er ønskelig.
6 Slett bildene fra harddisken.
7 Avslutt Explore.
8 Start ES60 programmet på nytt ved å dobbeltklikke på

ikonet på skjermen.

Hvordan lagre ekkogram sekvenser
Du kan lagre ekkogram på to måter. Du kan enten bruke
Historie funksjonen som lagrer enkeltbilder, eller du kan bruke
dialogboksen Lagre, som beskrives her. Dette er en egen dialog
som også hentes frem på Fil menyen.
1 Klikk Fil på hovedmenyen, og velg Lagre.

• Dialogboksen Lagring åpnes.
2 Klikk Se gjennom for å finne et lagringssted på harddisken.
3 Velg om du skal lagre Rådata (Raw data) og/eller Utdata

(*.out).
• Rådata: Dette er ubehandlede sender- og mottaker

data. De kan senere brukes for avspilling på ES60.
Dataene inneholder prøvedata (samle data), ekkolodd
konfigureringsdata, navigasjonsdata (NMEA format)
pluss eventuell annotasjon.

• Utdata: Dette er prosesserte sender- og mottakerdata
som brukes til hydrografiske formål. Dataene
inneholder dybdedata, ekkolodd konfigureringsdata,
navigasjonsdata (NMEA format) pluss eventuell
annotasjon.

4 Definer en maksimum filstørrelse.
5 Klikk Ok for å lagre innstillingene.
6 I Statuslinjen på bunnen av skjermbildet, klikk i Linje

feltet.
• Linjenummeret vises i rød farge, hvilket betyr at opptak

er i gang.
7 For å stoppe opptak, klikk i Linje feltet en gang til.

Hvordan avspille ekkogram sekvenser
Du kan lagre ekkogram på to måter. Du kan enten bruke
Historie funksjonen som lagrer enkeltbilder, eller du kan bruke
dialogboksen Lagre, som lagrer sekvenser. Funksjonen som
beskrives her spiller av ekkogram sekvenser som er lagret ved
hjelp av Lagre funksjonen.
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1 Hent frem Operasjon dialogen, og finn Funksjon feltet.
2 Klikk Filer for å bla gjennom harddisken for å finne den

sekvensen du skal spille av.
3 Klikk Avspilling for å velge funksjonen.
4 Klikk Ok for å starte avspillingen.
5 For å stoppe avspillingen må du tilbake inn i dialogboksen,

og klikke Normal.
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Visning
Disse prosedyrene forklarer hvordan du skal kunne kontrollere
hva du vil se på skjermen.

Hvordan endre størrelsen på skjermfeltene
Du kan selv modifisere størrelsen på de forskjellige feltene
i ekkolodd bildet. Innholdet i felt som endrer størrelse vil
automatisk tilpasse seg den plassen som er til rådighet. På
denne måten kan du for eksempel få dybdeverdien på toppen av
ekkogrammet til å vises med større skrift.
1 Flytt markøren inn over grenselinjene mellom to felt. Som

du ser får markøren et annet utseende: to parallelle streker
med piler som peker utover.

2 Klikk på venstre knapp på styrekula, og hold denne
nedtrykket.

3 Rull på kula, og grenselinjen flytter seg.

Hvordan velge skjermpresentasjon
Ditt ekkolodd kan være satt opp med en eller flere frekvenser
(kanaler). Dialogboksen Presentasjon lar deg kontrollere hva du
skal se på skjermen, og hvordan.

1 Velg Vis på hovedmenyen, og deretter Oppsett.
2 For å kontrollere hvorvidt ekkogrammene dine skal vises

horisontalt eller vertikalt.
• Horisontal gir horisonal presentasjon.
• Vertikal gir vertikal presentasjon
• Automatisk lar datamaskinen bestemme horisontal eller

vertikal presentasjon
3 Velg hvilke kanal(er) som skal vises.
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• Tilgjengelige kanaler (frekvenser) vises automatisk
avhengig av hva slags sender/mottaker enhet og
svinger(e) du har.

Hvordan endre antall farger i ekkogrammet
I utgangspunktet hard du tolv farger til rådighet for å presentere
ekkoene på skjermen. De kraftigste ekkoene er brune, mens de
svakeste er grå. Om ønskelig kan du minke antall farger, og på
den måten “filtere” bort svake ekkoer fra ekkogrammet.

1 Flytt markøren inn over fargeskalaen på toppen av
skjermen. Som du ser får markøren et annet utseende: en
sort pil som peker oppover.

2 Klikk på et fargerektangel. Alle fargene til venstre for den
valgte fargen forsvinner, og presentasjonen på skjermen vil
bare bruke de fargene som er igjen på fargeskalaen.

3 For å hente farger fram igjen, klikk i det hvite feltet hvor
de normalt vises.
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Ekkogram
Disse prosedyrene forklarer de forskjellige innstillingene
av ekkogrammet. Alle prosedyrene bruker dialogboksene
Ekkogramoppsett, Områdevalg og Bunnområde som du finner ved
å høyreklikke i ekkogrammet.

Hvordan hente fram Ekkogram dialogen
Dialogboksen Ekkogramoppsett brukes for å kontrollere hvordan
ekkodataene skal presenteres på skjermen. Du kan også
kontrollere horisontale og vertikale markører, samt velge TVG
forsterkning.
Får å hente frem dialogen, plasser markøren i ekkogrammet, og
trykk på høyre knapp på styrekula.
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Hvordan velge ekkogram presentasjon
På ES60 ekkoloddet kan du velge mellom en rekke ekkogram
presentasjoner.
1 Hent frem dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser

Ekkogram feltet.
2 Velg den presentasjonen du ønsker å bruke.
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• Grunnområde - Manuell: Ekkogrammet er relatert til
havoverflaten. Startdybde og vertikalt dybdeområde
velges manuelt i Områdevalg dialogen.

• Grunnområde - Auto: Ekkogrammet er relatert til
havoverflaten. Startdybden bestemmes manuelt i
Områdevalg dialogen. Dybdeområdet velges automatisk
av ES60 slik at bunnekkoet hele tiden vises på skjermen.

• Faseområde - Auto: Ekkogrammet er relatert til
havoverflaten. Dybdeområdet velges manuelt i
Områdevalg dialogen. Startdybden velges automatisk av
ES60 slik at bunnekkoet hele tiden vises på skjermen.

• Bunn: Ekkogrammet er relatert til bunnen. Nedre
dybde og dybdeområde velges manualet i Bunnområde
dialogen. Merk at ekkogrammet kun vises hvis
ekkoloddet klarer å “låse” mot bunnen.

• Trål: Ekkogrammet dekker den vertikale avstanden
mellom toppen og bunnen av trålåpningen. Funksjonen
vil kun virke så lenge ES60 mottar relevant
dybdeinformasjon fra et trålsystem.

3 Klikk Ok for å velge presentasjon og lukke dialogen.

Hvordan etablere horisontale markører
Det finnes en rekke horisontale markører som du kan slå av og på.

Horisontale dybdelinjer

Dette er stiplede linjer som løper horisontalt på ekkogrammet for
å indikere dybde. Du kan skru disse av og på, og du kan justere
skalaen, dvs avstanden mellom dem.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Horisontale dybdemarkører.
2 For å vise dybdemarkørene, klikk Skala og velg ønsket

skala i meter.
3 For å fjerne dybdemarkørene, klikk Skala en gang til for

å fjerne merket.

Bunnlinjer

Du kan velge hvordan bunnlinjen skal merkes i ekkogrammet.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Bunn.
2 For å aktivisere ønsket bunnlinje, klikk På eller Hvitlinje.

• På: Bunnlinjen på ekkogrammet vil markeres med en
ekstra linje som følger bunnkonturen. Dette er for at
bunnen skal synes tydeligere.
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• Hvitlinje: Dette valget plasserer en bred linje (i samme
farge som bakgrunnen) umiddelbart under bunnekkoet.
Dette gjør at bunnprofilen synes enda tydeligere.

• Av: Linjen fjernes.

Variabel dybdemarkør

Du kan legge en dybdemarkør (linje) inn på ekkogrammet for
å identifisere en spesiell dybde. For å plassere markørlinjen
klikker du med venstre museknapp på et gitt sted i ekkogrammet.
Markørens dybde leses da av helt til venstre på linjen.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Horisontale dybdemarkører.
2 For å etablere en variabel dybdemarkør, klikk Dybdemarkør.
3 Klikk på et vilkårlig sted i ekkogrammet for å se at den

horisontale markøren vises, og at dybden kan leses ut.

Avlesning av dybdeområde

Du kan sørge for at det vertikale området du har valgt i det nedre
ekkogrammet også vises i det øvre. Visningen skjer med to
prikkede linjer som identifiserer øvre og nedre områdegrense.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Horisontale dybdemarkører.
2 For å etablere visning av nedre dybdeområde i øvre

ekkogram, klikk Område annet.
3 Observer at dybdeområde du har valgt i det nederste

ekkogrammet vises som stiplede linjer i det øverste
ekkogrammet.

Avlesning av dybde fra trål og not

Hvis et trål eller notsystem er tilkoplet ekkoloddet, vil du kunne
lese av dybdemålinger fra dette systemet også. Fra et trålsystem
vil to røde linjer identifisere over- og undertelne, mens fra et
notsystem vil sensorens dybde bli identifisert.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Horisontale dybdemarkører.
2 For å etablere visning av dybde fra trål eller notsystem,

klikk for å merke Trål eller Snurpenot.

Hvordan etablere vertikale markører
Det finnes en rekke vertikale markører som du kan slå av og på.
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Hendelsesmarkør

En hendelsesmarkør dukker opp som en vertikal stripe på
ekkoloddet hver gang du manuelt trykker på en dedikert knapp.
For å få til dette må du ha tilkoplet en egen bryter til ES60
sender/mottaker enheten.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Vertikale markører.
2 For å muliggjøre hendelsesmarkører, klikk Hendelse.
3 For å legge inn en markør, trykk på markørknappen som

må være tilkoplet ekkoloddet.

Minuttmarkør

Du kan legge inn en kort vertikal linje på toppen av ekkogrammet
for å merke av hvert minutt.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Vertikale markører.
2 For å starte minuttmarkører, klikk Minutt.

Markør ved områdeskifte

Du kan legge inn en vertikal markør som vises hver gang du
skifter vertikalt område på ekkogram presentasjonen.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Vertikale markører.
2 For å etablere en markør for områdeskifte, klikk

Områdeskifte.

Hvordan velge forsterkning
Fra Ekkogramoppsett dialogen kan du velge hva slags TVG
forsterkning du ønsker å bruke.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Forsterkning.
2 Velg ønsket verdi.

• Ingen: Ingen TVG forsterkning er mulig. Denne
innstillingen brukes sjelden eller aldri.

• Stim (20 log): Denne innstillingen gir kraftigst
forsterkning nær bunnen, og er laget for å gi best mulig
ekko fra fiskestimer.

• Fisk (40 log): Denne innstillingen gir lavere forsterkning
nær bunnen, og er laget for å gi best mulig ekko fra
enkeltfisk.
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Hvordan fjerne interferens og fartøystøy
fra ekkogrammet
Fra Ekkogramoppsett dialogen kan du ta i bruk Ping filter for å
fjerne interferens og støy fra eget fartøy. Dette er forøvrig et filter
som er hentet fra våre sonarer, og som der gir svært vellykkede
resultater.
1 Hent dialogboksen Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet

Ping filter.
2 Velg ønsket filterstyrke. Prøv deg gjerne frem for å få best

mulig resultat.

Hvordan legge inn hvitlinje
Fra Ekkogramoppsett dialogen kan du skru på visning av
bunnlinje eller hvitlinje for lettere å markere bunnen.
1 Høyreklikk i ekkogrammet for å hente dialogboksen

Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet Bunn.
2 Velg ønsket bunnlinje.

Relaterte emner

Om bunnlinje og hvitlinje på side 46
Hvordan justere TVG forsterkning på side 33
Om TVG forsterkning på side 38
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Områdevalg
Disse prosedyrene forklarer hvordan du skal endre områdevalg,
dvs hvordan du skal kontrollere dybden som skal vises på
ekkoloddet. Alle prosedyrene bruker hjulet på styrekula eller
dialogboksene Områdevalg og Bunnområde.

Hvordan hente fram områdevalg dialogene
Det er to dialogbokser for områdevalg; Områdevalg og
Bunnområde. Hvilken som vises er avhengig av ekkogram
presentasjonen. Hvis du har et ekkogram som er relatert til
havoverflaten vil Områdevalg vises. Hvis du har et ekkogram
som er relatert til bunnen vil Bunnområde vises.
For å hente frem dialogene, plasser markøren i dybdeskalaen
på høyre side av ekkogrammet, og trykk på høyre knapp på
styrekula.
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Merknad

Område kan velges uten å hente frem dialogbokser. Plasser da
markøren på dybdeskalaen, og bruk hjulet på styrekula. Dette er
forklart nærmere under.
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Hvordan velge vertikalt område
Med ES60 kan du velge vertikalt område med to dialogbokser;
Områdevalg og Bunnområde. Du kan også velge område direkte
ved å bruke hjulet på styrekulen.

Områdevalg for “Grunnområde - Manuell”

1 Plasser markøren inne i dybdeskalaen på høyre side av
ekkogrammet.

2 Rull på hjulet på styrekulen.
3 Observer at det vertikale område øker og minker.
4 Trykk på den venstre museknappen mens du ruller på

hjulet.
5 Observer at du nå oppnår et faset område som beveges i

vertikal retning.

Områdevalg for “Grunnområde - Auto”

1 Plasser markøren inne i dybdeskalaen på høyre side av
ekkogrammet.

2 Rull på hjulet på styrekulen.
3 Observer at det fasede området beveges i vertikal retning.

Områdevalg for “Faseområde - Auto”

1 Plasser markøren inne i dybdeskalaen på høyre side av
ekkogrammet.

2 Rull på hjulet på styrekulen.
3 Observer at den vertikale størrelsen på det fasede området

endres.

Områdevalg for “Bunn”

1 Plasser markøren inne i dybdeskalaen på høyre side av
ekkogrammet.

2 Rull på hjulet på styrekulen.
3 Observer at størrelsen på det vertikale området ikke endres,

men at det flyttes vertikal.
4 Trykk på den venstre museknappen mens du ruller på

hjulet.
5 Observer at du nå kan endre størrelsen på det vertikale

området.

Områdevalg ved hjelp av dialogbokser

1 Plasser markøren inne i dybdeskalaen på høyre side av
ekkogrammet.

2 Klikk på den høyre museknappen.
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3 Observer at enten Områdevalg eller Bunnområde
dialogboksen åpnes, avhengig av hva slags ekkogram
presentasjon som er vist.

4 Klikk og dra kontrollspakene opp og ned for å oppnå
ønskede innstillinger.

5 Klikk Ok for å lagre innstillingene og avslutte.

Relaterte emner

Om valg av område på side 44
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Bunndeteksjon og dybdealarmer
Disse prosedyrene forklarer hvordan du skal endre områdevalg,
dvs hvordan du skal kontrollere dybden som skal vises på
ekkoloddet. Alle prosedyrene bruker hjulet på styrekula eller
dialogboksene Områdevalg og Bunnområde .

Hvordan hente fram Bunndetektor
dialogen
Dialogboksen Bunndetektor brukes for å definere minimums- og
maksimumsdyp, dvs det området som ekkoloddet skal lete etter
bunnen. I tillegg kan du sette alarmer for å indikere grunt og dypt
vann, samt hvis ekkoloddet mister kontakten med bunnen.
For å åpne dialogen, plasser markøren i dybdefeltet over
ekkogrammet, og trykk høyre knapp på styrekula.
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Hvordan definere minimum og maksimum
dybde
Når du bruker ES60 er det veldig viktig at ekkoloddet detekterer
og låser seg fast på riktig dybde. Normalt vil dette skje
automatisk uten at du merker det, men det har også skjedd at
store fiskestimer eller vanskelige forhold har “lurt” ekkoloddet.
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Når bunnen ikke detekteres vil du enten lese av dybde 0.00, eller
en annen feilaktig verdi. For å hjelpe ES60 til å finne riktig dybde
kan det derfor av og til være fordelaktig å følge denne prosedyren.
1 Hent frem dialogen Bunndetektor.
2 Les av omtrentlig dybde på for eksempel et navigasjonslodd.
3 Still inn Minimumsdyp.

• Minimumsdyp eliminerer alle eventuelle uønskede
bunnpulser fra luft under båten de første fem meterne
under svingeren. En bunnpuls her vil forårsake at
dybdevisningen blir feil, og at bunnekspansjonen som
starter på bunnpulsen blir feil.

4 Still inn Maksimumsdyp.
• Maksimumsdyp settes til ca 50% større dyp enn det du

forventer å fiske på. Skulle loddet miste en bunnpuls
på grunn av luftslag eller lignende vil det lete etter
bunnpulser kun innenfor det området som er satt. Setter
du for eksempel 5000 meter som maksimumsdyp vil
loddet lete innenfor 5000 meter om man mister bunnen.
Dette vil ta lang tid og mye informasjon fra loddet går
tapt. Dette er spesiellt viktig når det er dårlig vær og
mye luft kan bli presset under svingeren.

5 Klikk Bunnfiltrering.
• Bunnfiltring settes på for at loddet skal akseptere noen

tapte bunnpulser før den går over til å lete etter bunnen.
Du kan også justere “følsomheten” til bunndeteksjonen, slik at
bunnen blir lettere eller vanskeligere å finne. Da skal du justere
innstillingen på Min. nivå på bunnekko.

Hvordan aktivisere dybdealarmer
ES60 kan varsle deg med en lydalarm hvis vanndybden under
kjølen blir for liten eller stor.
1 Hent frem dialogen Bunndetektor.
2 Klikk Alarm - Min. dybde, og velg en dybde. Hvis dybden

under kjølen blir grunnere enn den gitte verdien vil alarmen
gå.

3 Klikk Alarm - Maks. dybde, og velg en dybde. Hvis dybden
under kjølen blir dypere enn den gitte verdien vil alarmen
gå.

4 Klikk Alarm - mistet bunnkontakt. Hvis ekkoloddet mister
kontakt med bunnen vil alarmen gå.

5 Klikk Valg på hovedmenyen, og velg Lydsignal.
6 Sjekk at lydsignalene er aktivert. Dette vises ved hjelp av

en lite hake ved siden av alarmen.
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Størrelsesfordeling og fisketetthet
Hvis du bruker en “split beam” svinger på ES60 vil ekkoloddet
gi deg både størrelsesfordeling av fisken i vannet samt den totale
fisketettheten. For å stille i de relevante parametrene bruker du
Fiskeplott dialogen.

Hvordan hente fram Fiskeplott dialogen
Dialogboksen Fiskeplott brukes for å kontrollere hvordan
størrelsesfordelingen av fisk skal vises.
Får å hente frem dialogen, plasser markøren i presentasjonen
av størrelsesfordelingen (på venstre side av ekkogrammet), og
trykk høyre knapp på styrekula.
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ES60 registrerer målstyrke som etter bestemte formler blir
omregnet til fiske lengde. Det er forskjellige formler for
forskjellige fiskearter. Forskere fra Havforskningsinstituttet i
Bergen har laget disse formlene basert på testing av forskjellige
fiskesorter. Utregningen gjelder innefor det vertikale område
som er satt.
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Hvordan justere visning av
størrelsesfordeling
Du kan velge hvorvidt du skal se fiskeplott, histogram eller begge
deler. Du kan også velge om du vil lese av fiske størrelsen i cm,
tommer, vekt eller målstyrke.
1 Hent frem Fiskeplott dialogen.
2 Velg presentasjon og skala.

Hvordan justere fiskelengde for korrekt
visning
ES60 registrerer målstyrken fra ekkoene (TS eller Target
Strength). Forskerne har gitt oss en del formler for forskjellige
fiskesorter, og basert på målstyrken og disse formlene regner
ES60 ut fiskens lengde. Målstyrken relatert til fiskens lengde
er forskjellig for forskjellige fiskesorter. Hvis du finner ut at
fiskelengden for det du fisker er for stor eller for liten i forhold til
presentasjonen, kan formelen for lengde og vekt forandres
1 Velg Installasjon på hovedmenyen, og deretter

Fiskestørrelse.
2 I dialogboksen, juster lengden for hvert fiskeslag.
3 Klikk Ok for å lagre og avslutte justeringene.
Merknad

Vær forsiktig med makrell, da denne fisken har svært lav
målstyrke. Makrell kan lett forveksles med åte på et par cm.
Mot makrell brukes helst 120 kHz eller 200 kHz ekkolodd, fordi
makrellen har høyest målstyrke ved disse frekvensene.
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Forsterkning
Disse prosedyrene forklarer hvordan du skal kontrollere
ekkoloddets forsterkning, dvs hvor kraftig ekkoene skal vises
på skjermen. I ES60 brukes to prinsipper for forsterkning;
Signalforsterkning og TVG forsterkning.

Hvordan hente fram Forsterkning dialogen
Dialogboksen Forsterkningskontroll brukes for å kontrollere
TVG forsterkningen.
Får å hente frem dialogen, plasser markøren oppå fargeskalaen i
øvre høyre hjørne, og trykk på høyre knapp på styrekula.
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Hvordan justere TVG forsterkning
TVG er en forkortelse for Time Varied Gain, hvilket på norsk blir
tidsvariabel forsterkning. Vitsen med TVG er at alle fiskeekko
skal ha samme styrke uavhengig dybden. ES60 ekkoloddet har
en TVG som går ned til 15 000 meter, i praksis vil det si evig.
ES60 har ikke en TVG kompensert mottaker som de fleste andre
ekkolodd, her er denne funksjonen lagt til i programvaren etter
at signalet fra de fire mottakerene i hver kanal er digitalisert.
En forutsetning for å få dette til er dog at mottakeren ikke går i
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metning, dvs at alle ekko kommer gjennom mottakeren med sin
riktige styrke. Dette er tatt hånd om i ES60, blant annet ved hjelp
av høy dynamikk.
1 Hent frem Forsterkningskontroll dialogen.
2 Velg forsterkning, og juster denne.

• Innstillingen for Bunn forsterkning påvirker skjermbildet
fra bunnen og nedover, da denne forsterkningen virker
fra hvitlinjen eller digitaldypet og nedover. Hvis
ekkoloddet mister bunnpulsen og har funnet noe annet
som det identifiserer som bunn slår bunnforsterkningen
inn på den falske bunnen og nedover. Dette kan
forårsake at fiske deteksjonen forsvinner. Er du på
så dypt vann at ekkoloddet ikke klarer å detekter
bunnen med digital visning og hvitlinje, sett både
Minimumsdybde og Maksimumsdybde til ”0”. Da får
du ikke digital visning av dybden, men du har konstant
fiske registrering uten problem. For innstilling av
minimum og maksimum dybde, se Hvordan definere
minimum og maksimum dybde på side 29.

• Ved 120 kHz og 200 kHz vil du erfare at skjermen
kan fylles opp med støy. Dette kan unngås ved at
du aktiviserer Begrens reguleringsområdet. TVG
forsterkningen vil da slutte å virke på et bestemt dyp,
og ekkoene vil bli svakere og svakere med større
dybde. Dette virker bare ved innstilling Fisk (40 log
R). Vær oppmerksom at størrelsesfordelingen blir feil
fordi ekkoene ikke lenger er kompensert for dybden.
Størrelses fordelingen virker da ned til et par hundre
meter avhengig av hvilken forsterkning du har satt.
Som et alternativ kan du bruke Stim (20 log R) og
justere slik at du får støyen vekk fra skjermen. Da vil
størrelsesberegningen fungere til ekkoene er begravd
i støy.

• Innstillingen Ingen TVG brukes kun av de som bruker
ES60 sammen med et Simbia tråløye produsert
i Russland. Dette produktet har sin egen TVG
kompenserte mottaker, og vi har da tilpasset ES60
loddet til dette tråløyet.

Relaterte emner

Om TVG forsterkning på side 38
Om dynamisk område og skjermpresentasjon på side 39
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Effekt og pulslengde
Disse prosedyrene forklarer hvordan du skal kontrollere
ekkoloddets sendereffekt og pulslengde.

Hvordan åpne Sender/Mottaker dialogen
Dialogboksen Sender/Mottaker brukes for å kontrollere
sendereffekt og pulslengde.
Får å hente frem dialogen, plasser markøren oppå
frekvensinformasjonen i øvre venstre hjørne, og trykk høyre
knapp på styrekula.
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Hvordan velge passiv modus
For å sjekke hvor mye støy fartøyet ditt genererer ut i sjøen kan
du sette ekkoloddet i passiv modus. Det betyr at det ikke sender
ut lydpulser i vannet, men kun lytter.
1 Hente dialogboksen Sender/Mottaker, og lokaliser feltet

Funksjon.
2 Velg Passiv.
3 For å gå tilbake til normal modus, velg Aktiv.
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Merknad

Modus Test er kun beregnet for feilsøking og testformål. Den
modusen skal du IKKE velge.

Hvordan endre utgangseffekt
Av og til kan det være fordelaktig å redusere ekkoloddets
utgangseffekt. Dette kan for eksempel være lurt hvis du ser etter
enkeltfisk eller stimer som ligger langt oppe i vannet, hvis du
jobber på veldig grunt vann, hvis du er mye plaget av kunstige
ekko på grunn av gjenklang, eller hvis du generelt synes ekkoene
er for kraftige.
1 Hente dialogboksen Sender/Mottaker, og lokaliser feltet

Sendereffekt.
2 Velg en lavere effekt ved å dra kontrollspaken mot venstre.
3 For å øke effekten kan du dra kontrollspaken mot høyre.
Merknad

Hvis du øker effekten må du passe på at du ikke velger kraftigere
utgangseffekt enn det svingeren din kan tåle. Med et korrekt
innstilt ekkolodd med en Simrad svinger er du sikret mot dette,
fordi svingerene er definert i ekkoloddets programvare. Med en
svinger fra en tredjeparts leverandør kan du risikere å tilføre for
mye effekt, og da kan du påføre svingeren permanent skade.

Relaterte emner

Om sendereffekt på side 40

Hvordan regulere pulslengden
Lengden på senderpulsen din kan ha avgjørende betydning på
hvordan du detekterer fisk.
1 Høyreklikk i ekkogrammet for å hente dialogboksen

Ekkogramoppsett, og lokaliser feltet Pulslengde.
2 Velg en kortere pulslengden ved å dra kontrollspaken mot

venstre.
3 For å øke pulslengden kan du dra kontrollspaken mot høyre.

Relaterte emner

Om pulslengde på side 40
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LITT EKKOLODD TEORI
Ved enhver bruk av digitalt ekkolodd er det noen grunnleggende
emner det er kjekt å vite litt om. Her er et utvalg.

Emner

Om fisketetthet (biomasse) på side 37
Om TVG forsterkning på side 38
Om dynamisk område og skjermpresentasjon på side 39
Om sendereffekt på side 40
Om pulslengde på side 40
Om helninger på bunnen (bratting) på side 42
Om bakgrunnsstøy på side 43
Om valg av område på side 44
Om bunnlinje og hvitlinje på side 46

Om fisketetthet (biomasse)
Øverst i presentasjonen av størrelsesfordeling ser du en verdi for
Fisketetthet. Dette vil du kun se hvis du bruker ekkoloddet dit
med en “split beam” svinger.
Fisketetthet (eller “biomasse”) er en indikator på hvor mye fisk
som er i havet innenfor det området som er valgt. Definisjonen
på fisketetthet er det totale antall fiskerygger sett i måleområdet
målt i kvadratmeter pr. kvadrat nautisk mil. Populært sagt er
dette antall fisk pr. kvadratnautisk mil.
ES60 teller opp alle mål fra det minste plankton til den største
hval, og presenterer dette som et tall. I praksis sier tallet deg om
det er den nødvendige fisketettheten i farvannet for at det skal
være lønnsomt å fiske. Du må også se på størrelsesfordelingen
om tallet er et resultat av store mengder plankton eller åte, eller
om det også er reell fisk som gir resultatet. Tallet for fisketetthet
er relativt, og erfaring vil hjelpe deg til å finne det nivåett som for
deg er verd å fiske på. Her kommer din erfaring inn i bildet.
Dette tallet brukes forøvrig av havforskerne til å finne ut hvor
mye fisk det er i havet. Resultatet blir dog ikke brukt slik det
fremkommer på ekkoloddene, men justert ganske mye av erfarne
forskere før det endelige tallet blir offisiellt. Andre midler som
prøvetråling og fangstdata fra fiskeflåten blir også brukt for å
sammenligne målinger med fangst. Du har kanskje erfart at dette
tallet blir meget stort.
Har du andre lodd eller en sonar gående asynkront med ES60
ekkoloddet kan ES60 måle senderpulsen fra de andre loddene. Da
blir alt galt. Du kan fjerne denne interferensen fra skjermen med
Ping Filter funksjonen på Ekkogram dialogen, men mottakeren
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hører disse pulsene og måler dem likevel. Synkronisering av
lodd og sonar er den eneste løsningen. Har du mye støy fra egen
båt blir dette også talt med i utregningene.

Om TVG forsterkning
TVG er en forkortelse for Time Varied Gain, hvilket på norsk blir
tidsvariabel forsterkning. Når TVG benyttes i et ekkolodd kaller
vi det gjerne dybdevariabel forsterkning.
Fordi ekkoene blir svakere jo dypere de er vil ekkoloddet
automatisk forsterke de dypeste ekkoene mer enn de grunneste.
I praksis virker dette slik at forsterkningen øker proporsjonalt
med hvor lenge ekkoloddet “venter” på ekkoene. Når du velger
TVG forsterkning kan du enten skru den helt av (hvilket IKKE
anbefales), eller velge innstillingene Stim (20 log R) eller Fisk
(40 log R). De forskjellige settingene bestemmer hvor mye
forsterkning som skal brukes nedover mot bunnen. Når du velger
Fisk er forsterkningen kraftigere enn ved valg av Stim. I formelen
betyr bokstaven R “Range”, dvs avstand.

(CD010217A)

B B

20 log R 40 log R

A A

Figuren over viser hvordan forsterkningen nede ved bunnen (B)
er større enn rett under svingeren (A). På den måten blir ekko
fra fisk nær bunnen like kraftige som ekko fra pelagisk fisk.
Fartøyet til venstre bruker innstilling Stim (20 log R), og det gjør
at identisk enkeltfisk fremstår som mindre og mindre jo dypere
de er, selv om de egentlig er like store. Fartøyet til høyre bruker
innstilling Fisk (40 log R), og da fremstår identisk enkeltfisk på
forskjellige dybder som like stor.
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Når du ser etter fiskestimer vil denne fylle hele lydstrålen,
slik som bunnen gjør. Da er det ikke nødvendig å bruke så
kraftig forsterkning. Innstillingen Stim (20 log R) gir uansett et
akseptabelt ekko.
Når du bruker innstilling Fisk (40 log R) vil du forøvrig også
oppleve at bunnekkoet blir veldig kraftig. Dette fremkommer da
i sterkere farger jo dypere det er.

Om dynamisk område og skjermpresentasjon
ES60 ekkoloddet har et dynamisk område på 140 dB. Det betyr
at loddet kan motta både veldig svake og veldig sterke ekko. I
praksis detekterer ES60 signaler fra plankton opp til hval, og
bunn på alle dyp uten forvrengning. Til sammenligning hadde
våre tidligere lodd ES380 og ET100 et dynamisk område på ca.
65 dB.
Vi kan selvfølgelig ikke presentere alle disse signalstyrkene på
skjermen samtidig, da dette bare ville bli et rot av farger.

!

(CD010217B)
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Vi tar et utsnitt på 36 dB og gir hver farge 3 dB. Hver farge (3
dB) representerer en fordobling i ekkostyrke. Med 12 farger (A)
blir dette et 36 dB område fra grått til brunt. Grått brukes til
de svakeste ekkoene, mens de sterkeste er brune. Alle ekkoer
sterkere enn brunt blir brune, mens ekkoer svakere enn grått ikke
blir presentert. Til sammenligning hadde de gamle papirskriverne
et papir med 12 dB dynamikk i bildet fra lysgrå til svart. Altså
er dynamikken i et ES60 fargebilde mye større, faktisk 24 dB
eller 250 ganger større.
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Langs dynamikk linjen tar vi et utsnitt på 36 dB (B) som
vi forskyver opp og ned med parametrene i dialogen
Forsterkningskontroll. Bruker du et ekkogram med Fisk eller Stim
TVG forskyver du følsomheten med dertil nevnte kontroller.

Om sendereffekt
Ekkoloddets svinger (engelsk: Transducer) konverterer den
elektriske effekten den får tilført til akustisk energi som sendes ut
i vannet. I de fleste svingere produsert av Simrad er svingerens
virkningsgrad mellom 50 og 75%. Det betyr at mellom 50 og
75% av den tilførte effekten blir sendt ut som akustisk effekt. I
svingere fra andre produsenter kan virkningsgraden være helt
ned til 15%. Det er derfor viktig at dette du sjekker dette når du
skal velge svinger.
Ekkoloddets effekt er et mål på hvor mye strøm forsterkeren kan
sende ned til svingeren. Den maksimale effekten er bestemt av
hva slags svinger du bruker, og hvor mye effekt den kan ta i mot
fra ekkoloddet for å konvertere til akustisk energi.
Kildenivå (engelsk: Source Level, ofte forkortet “SL”) er et mål
på hvor mye akustisk effekt som sendes ut fra svingeren, dvs
hvor “høy lyd” som sendes ned i vannet. Kildenivået måles
som “lydtrykk” en meter under svingeren, og angis i dB relatert
til 1µPa.
For å vite hvor mye effekt du kan bruke må du altså vite hva slags
svinger du har. Forutsatt at ekkoloddet ditt er montert med en
Simrad svinger og stilt inn riktig er dette ikke noe problem. Da er
informasjon om svingertype allerede lagt inn, og programvaren i
ekkoloddet sørger for at du ikke tilfører for mye effekt.
Hvis svingeren mottar for mye effekt fra senderen starter den å
kavitere. Dette er et fysisk fenomen som gjør at det danner seg
gassbobler på svingerens overflate. Når dette skjer går svært lite
eller ingen akustisk energi ut i vannet. Kavitasjon er bestemt av
watt pr svingerareal. Dette betyr at svingere med stor overflate
kan motta større effekt.

Om pulslengde
Ekkoloddets pulslengde er et mål på hvor lenge den akustiske
pulsen varer.
Pulslengden kan du endre selv etter hvor dypt vann du har under
kjølen, og hva slags fisk du leter etter. Jo dypere ned mot bunnen
du vil se, jo lenger pulslengde skal du bruke. Husk at pulslengde
og båndbredden i ES60 mottakeren henger sammen:
• Lang puls - smal båndbredde - mye effekt - lite følsom for

støy fra omgivelsene og eget fartøy
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• Kort puls - bred båndbredde - mindre effekt - mer følsomt for
støy fra omgivelsene og eget fartøy

En pulslengde på 1 mS dekker 1,5 meter i vannet, og dette gir en
fiske separasjon på ca. 75 cm. Dette er en typisk pulslengde som
du gjerne kan bruke ned til 250 - 300 meter. Jobber du på dypere
vann skal du øke pulslengden, er det grunnere skal du bruke
kortere pulslengde. Prøv deg frem, og still inn den pulslengden
til det som gir deg det klareste bildet uten støy, men med god
fiskedeteksjon og separasjon.

(CD010217C)
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Fartøyet til venstre bruker lang pulslengde (C). Som du ser gjør
dette at ekkoene fra de to fiskene (A) og (B) flyter sammen.
Fartøyet til høyre bruker kortere pulslengde, og da vil de to
fiskene synes som to separate ekko på ekkogrammet. Korte
pulser vil altså gi best oppløsning og separasjon av enkeltfisk,
men ekkoloddet er mer følsomt for støy.
Lydhastigheten i vann er ca 1500 m/s. Lengden på en 1 mS
lydpuls blir da ca 1,5 meter. Med ekkoloddet kan du da variere
lydpulsen fra 7,5 cm (0.05 mS) til 24 m (16 mS) avhengig av
hvilken frekvens du bruker. Dette har altså stor betydning for
hvordan enkeltfisk vises.
• Når den vertikale avstanden mellom to fisk, eller avstanden

mellom fisk og bunn, er mer enn en halv pulslengde, vil
ekkoene bli presentert som to enkeltfisk eller som fisk rett
over bunnen.
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• Er avstanden mellom to fisk, eller avstanden fra fisk til bunn,
mindre enn en halv pulslengde, vil ekkoet bli presentert som
ett ekko eller blandet inn i bunnekkoet.

Alle frekvenser har forskjellige pulslengder. Forskjellen mellom
for eksempel en 50 kHz og en 38 kHz svinger er ikke stor:
• En 50 kHz svinger kan benyttes med pulslengder fra 0,12 mS

til 2 mS
• En 38 kHz svinger brukes med pulslengder fra 0,26 mS til

4 mS.
Egentlig kan man derfor si at disse to frekvensene stort sett gir
samme deteksjonsevne. En 50 kHz svinger vil være litt bedre på
veldig grunt vann, mens 38 kHz svinger er bedre på dypt vann.
På 38 kHz svingeren er korteste pulslengde 0,26 mS. Dette gir ca
40 cm lydpuls og en fiskeseparasjon på 20 cm.

Om helninger på bunnen (bratting)
Helninger på bunner - ofte kalt bratting - er et kjent fenomen
med ekkolodd.

(CD010217D)
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Kanten av strålen (A) treffer bunnen først, og begynner å gi et
ekko. Bunndetektoren i ekkoloddet måler det sterkeste ekkoet,
måler seg fram til hva den tror er starten på bunnen, og starter
hvitlinjen der (C). Området over bunndeteksjonen (B) vil være
maskert bort, og selv om det er fisk der vil den ikke synes fordi
ekkoet fra bunnen er sterkere enn fiskeekkoene. Den tilnærmede
virkelige dybden (C) vil vises.
På ekkoloddet vil dette fenomenet vise seg vet at bunnlinjen (E)
forvrenges. Alle ekko over hvitlinjen her er jo egentlig en del
av bunnen.
For å motvirke dette fenomenet kan du på ES60 åpne
Bunndetektor dialogen ved å høyreklikke over dybdevisningen,
og endre innstillingen for Minimum nivå på bunnekko. Ved å øke
dette tallet (mer negativt!) vil bunndetektoren bli mer følsom,
og bunnen blir da detektert tidligere. På ekkogrammet vil da
hvitlinjen “klatre opp” helningen. Pass likevel på at du ikke øker
følsomheten for mye, da dette vil innvirke på fiskedeteksjon
på flat bunn. Vår erfaring viser at en følsomhet på -75 dB kan
brukes uten å ødelegge denne.
En annen måte å motvirke fenomenet er å bruke en svinger med
smal stråle, eller ved øke pulslengden.

Om bakgrunnsstøy
Ethvert fartøy genererer støy i vannet. Dette er mekaniske lyder
fra for eksempel maskin, propeller eller utstyr på dekk, og det
er lyden av vann som passerer skroget og ujevnheter på dette.
Hvis det blir mye støy i vannet vil det virke forstyrrende på
ekkoloddets presentasjon, og hvis det blir for galt kan ekkoene
fra fisk “drukne” i støy.
En enkelt sjekk av støyen i vannet kan du gjøre selv ved å skru
av senderen i Sender/Mottaker dialogen. Velg Passiv modus, og
se hva som dukker opp på ekkogrammet.
Du kan også høyreklikke i A-Skop presentasjonen for å hente
ut ekkoloddets egne målinger av støy. Informasjonen som da
dukker opp kan for eksempel inneholde følgende tekst:
• Background noise: -127.0 dBW
• Receiver Amplitude: -128.9 dBW
• Alongship Angle: +5.6 deg
• Athwartship Angle: -144.8 deg
Den viktigste verdien du skal sjekke her er Background noise.
Målingene her gjøres regelmessig av ekkoloddet på forskjellige
dybder, og det en utregnet verdi av signalnivået inn på mottakeren
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som vises. For å bi best mulig presentasjon av ekkoene bør
verdien ligge mellom -120 og -130 dB. Er tallverdien lavere (mer
positiv) har du et problem.
Plages du av støy skal du sjekke nivået her, samt sette ekkoloddet
i Passiv modus for å se hva som skjer. Deretter skal du prøve deg
fram med lenger pulslengde, da vil båndbredden i mottakeren
bli smalere, og støyen opptre dypere. Til slutt kan du prøve å
endre fartøyets hastighet, justere stigningen på propellbladene,
og eventuelt slå av maskiner som støyer. Erfaringer har vist at
for eksempel kjøleaggregater støyer mye. Ved å variere på disse
parametrene må du så prøve deg frem til den settingen som gir
deg minst mulig støy i sjøen.

Om valg av område
For hver frekvens (kanal) du henter frem for å presentere på
ekkoloddskjermen får du to ekkogram. Normalt vil det øverste
ekkogrammet (A) vise hele det pelagiske området, dvs fra
vannoverflaten og ned til bunnen, mens det nedre ekkogrammet
(B) viser en bunnekspansjon, dvs en forstørrelse av området rett
over (og rett under) bunnen.
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(CD010217E)

Du står fritt til å velge akkurat den visningen du ønsker deg i
begge ekkogram. Dette gjør du ved å høyreklikke i det valgte
ekkogrammet, og velge et modus i Ekkogram dialogen.

Øvre ekkogram: Pelagisk

Når du skal velge område kan du selvfølgelig gjøre det på den
enkleste måten: du kan la ekkoloddet velge for deg. Da klikker
med høyre museknapp i det øvre ekkogrammet, og velger
Grunnområde - Auto i dialogen.
Eventuelt kan du bestemme området selv. Da velger du
Grunnområde - Manuell i det øverste ekkogrammet, deretter
høyreklikker du i områdeskalaen på høyre side (C). For å etablere
et område som går fra havoverflaten og ned til bunnen må du
sette Hovedområde til en dybde som er dekkende, og Start relativ
overflate til 0 (null) meter.
Du kan også velge å definere et faset område. Dette betyr at du
kun ønsker å konsentrere deg om et begrenset dybdeområde.
Hvis du for eksempel finner en stim på 150 meter kan du sette
ekkoloddet til å vise denne stimen uten å ta med informasjon fra
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vannsøylen over og under. Da høyreklikker du i dybdeskalaen
(C), setter Hovedområde til noen meter under stimen, og Start
relativ overflate til noen meter over stimen.
Den raskeste måte å endre dybdeområdet på er å plassere
markøren i dybdeskalaen, og deretter bruke hjulet på styrekula
til å variere dybden. Når du ruller med hjulet vil du se at
hovedområdet (den nedre dybden) endres opp og ned. Hvis du
trykker på venstre museknapp samtidig som du ruller hjulet, vil
du se at ditt fasede område endres opp og ned.
Hvis du plages av interferens fra en sonar som bruker samme
frekvens som ekkoloddet, kan det være lurt å sette Start relativ
overflate ned til 10 til 20 meter. Da unngår du støy fra sonaren
når begge instrumentene sender samtidig.

Nedre ekkogram: Bunnekspansjon

De fleste velger å bruke det nederste ekkogrammet (B) til
bunnekspansjon. Dette velger du ved å klikke med høyre
museknapp i det nedre ekkogrammet, og velge Bunn i dialogen.
Ved en bunnekspansjon er det ikke lenger vannoverflaten som
er referanse, men bunnlinjen. Den er alltid 0. Det betyr at
bunnen i dette ekkogrammet alltid vil være helt flat, selv om den
varierer i det øvre ekkogrammet. Når du velger område gjør du
det ved å velge Hovedområde og Stopp relativt bunn. Valget for
Hovedområde definerer et faset område som går fra noen meter
over bunnen til noen meter under. Stopp relativt bunn bestemmer
hvor langt under eller over bunnen du vil at området skal stoppe.
I dette ekkogrammet er positive dybdemeter brukt under bunnen,
mens negative meter er brukt over bunnen. De to settingene du
kan gjøre i dialogen henger også sammen, slik at du kan risikere
å sette hele bunnlinjen “på hodet”. Typiske settinger vil for
eksempel være:
• Hovedområde = 15 m
• Stopp relativ bunn = 5 m
Dette gir et 15 meter høyt faset område som går fra 5 meter under
bunnen til 10 meter over.
Også her kan du endre dybdeområdet raskest ved å bruke hjulet
på styrekula.

Om bunnlinje og hvitlinje
Det er svært viktig for ekkoloddet å finne bunnen, dette er fordi
bunnekkoet brukes som referanse i alle målinger og visninger.
Bunnen er også viktig for deg som leter etter bunnfisk.
Når du skal betrakte bunnekspansjonen kan du legge inn en
ekstra bunnlinje eller en hvitlinje. Bunnlinjen er en mørk
strek som legger seg rett over bunnen for å markere denne,
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mens hvitlinje er en ekstra hvit stripe som legger seg inn under
bunnlinjen. Hvitlinjen fjerner ingen informasjon, den bare
“dytter” informasjonen lenger ned for at selve bunnstreken skal
fremstå tydeligere.

A B C
(CD010217E)

(A) = Bunnlinje og hvitlinje er avslått.
(B) = Bunnlinje er aktivisert.
(C) = Hvitlinje er aktivisert.
Erfaring viser at det er svært praktisk å bruke hvitlinje hele tiden.
Hvis ekkoloddet av ulike årsaker, som for eksempel en stor
fiskestim, mister bunnreferansen vil dette sees på hvitlinjen.
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