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  IINNSSTTRRUUMMEENNTT  TTEESSTTIINNGG  CCRRUUIISSEE  TTOO  SSLLOOPPEE  WWAATTEERR  AANNDD  WWAARRMM--CCOORREE  RRIINNGG  8866AA  

  

                                                                KKNNOORRRR  --  112222  

  

                                                        MMAAYY  2288  --  11  JJUUNNEE  11998866  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

          TThheerree  wweerree  sseevveerraall  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  tthhiiss  ccrruuiissee..    AA  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  ttoo  tteesstt  tthhee  nneeww  

MMOOCCNNEESSSS  sseennssoorr  ppaacckkaaggee  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  WWSSCCOORREE  ((WWiinntteerr//SSpprriinngg  CCoonnvveeccttiivvee  

OOvveerrttuurrnn  RReessttrraattiiffiiccaattiioonn  EExxppeerriimmeenntt))..    AA  nnuummbbeerr  ooff  aanncciillllaarryy  pprroojjeeccttss  wweerree  ccoonndduucctteedd..    TThheessee  

iinncclluuddeedd  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  ssiizzee  ffrreeqquueennccyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aanniimmaallss  iinn  tthhee  ssaammpplleess  ccoolllleecctteedd  wwiitthh  ddoouubbllee  

MMOOCCNNEESSSS  uussiinngg  ssiillhhoouueettttee  pphhoottooggrraapphhyy;;  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  5500  kkHHzz  eecchhoo  ssoouunnddiinngg  

rreeccoorrddss  aanndd  tthhee  vveerrttiiccaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  zzooooppllaannkkttoonn  iinn  tthhee  MMOOCCNNEESSSS  ssaammpplleess;;  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  aabbuunnddaannccee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  SSyynneecchhooccccooccuuss,,  cchhlloorroopphhyyllll,,  aanndd  tthhee  vveerrttiiccaall  

ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  wwaatteerr  ccoolluummnn;;  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  1155NN  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  zzooooppllaannkkttoonn  ssppeecciieess  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  

mmaatttteerr  ffrroomm  vvaarryyiinngg  ddeepptthhss  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  rriinngg  8866--AA;;  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  vvaarriiaabbiilliittyy  iinn  ggeenneettiicc  

ccoommppoossiittiioonn  ooff  sseevveerraall  ssppeecciieess  ooff  eeuupphhaauussiiiiddss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  hhyyddrrooggrraapphhiicc  rreeggiimmee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

aanniimmaallss  wweerree  lliivviinngg..    IInn  aaddddiittiioonn,,  oocceeaann  tteessttiinngg  ooff  ttwwoo  rreeffuurrbbiisshheedd  NNeeiill  BBrroowwnn  IInnssttrruummeennttss  CCTTDD''ss  bbyy  

tthhee  WWHHOOII  CCTTDD  GGrroouupp  aanndd  tteessttiinngg  ooff  pprroottoo--ttyyppee  eexxppeennddaabbllee  XXCCTTDD''ss  bbyy  SSiippppiiccaann  wwaass  ddoonnee..  

CCRRUUIISSEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS::    

  

  11))  PPeetteerr  WWiieebbee          WWHHOOII                          1100))  JJooee  MMoonnttooyyaa                  HHAARRVVAARRDD                        

  22))  AAllffrreedd  MMoorrttoonn      WWHHOOII                          1111))  DDeennnniiss  MMccGGiilllliiccuuddddyy  HHAARRVVAARRDD  

  33))  SStteevveenn  BBooyydd          WWHHOOII                          1122))  AAnnnn  BBuucckklliinn                  UU..  DDEELL..  

  44))  CCaabbeellll  DDaavviiss        WWHHOOII                          1133))  AAnnnnee  RRaaddeerr                    BBOOSSTTOONN  UU..  HHOOSS..    

  55))  PPeetteerr  FFrraannkkss        WWHHOOII                          1144))  BBrruuccee  DDaallttoonn                SSIIPPPPIICCAANN  

  66))  AArrmmaannddoo  TTaammssee      BBUUMMPP                            

  77))  DDiiaannee  BBeennnneetttt      WWHHOOII                          

  88))  VViiccttoorriiaa  KKaahhaarrll  WWHHOOII                          

  99))  RRiicckk  KKrriisshhffiieelldd  WWHHOOII  

  

          WWee  ddeeppaarrtteedd  WWooooddss  HHoollee  oonn  2299  MMaayy  11998866  aabboouutt  11223300,,  sstteeaammiinngg  ffoorr  aa  ssttaattiioonn  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  

aatt  3399  NN;;  7700  WW..    TThhiiss  llooccaattiioonn  wwaass  wweesstt  ooff  wwaarrmm--ccoorree  rriinngg  8866--AA..    OOnnccee  ppaasstt  tthhee  ccoonnttiinneennttaall  sshheellff  

bbrreeaakk  XXBBTT''ss  wweerree  ddrrooppppeedd  ppeerriiooddiiccaallllyy  aass  wwee  aapppprrooaacchheedd  tthhee  ssttaattiioonn..    WWoorrkk  ccoommmmeenncceedd  eeaarrllyy  iinn  tthhee  
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mmoorrnniinngg  ooff  2299  MMaayy..    AAccttiivviittiieess  aatt  tthhiiss  llooccaattiioonn  iinncclluuddeedd  MMOOCCNNEESSSS  ttoowwss,,  5500  kkHHzz  eecchhoo  ssoouunnddiinngg,,  

CCTTDD  ccaassttss  ffoorr  SSyynneecchhooccooccccuuss  aanndd  1155NN,,  cchhlloorroopphhyyllll  ccaassttss,,  mmeetteerr  nneett  ttoowwss  ttoo  oobbttaaiinn  eexxppeerriimmeennttaall  

aanniimmaallss,,  aanndd  XXCCTTDD  tteessttss..    WWee  bbeeggaann  sstteeaammiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  cceenntteerr  ooff  rriinngg  8866--AA  aarroouunndd  mmiidd--nniigghhtt  oonn  

tthhee  2299tthh,,  ttaakkiinngg  xxbbtt''ss  aanndd  mmeetteerr  nneett  ttoowwss  aalloonngg  tthhee  rroouuttee..    WWoorrkk  iinn  tthhee  rriinngg,,  wwhhiicchh  wwaass  tthhee  ssaammee  aass  

tthhaatt  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  ssttaattiioonn,,  bbeeggaann  aabboouutt  nnoooonn  oonn  tthhee  3300tthh  aanndd  wwaass  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  

llaattee  aafftteerrnnoooonn  oonn  tthhee  3311sstt..    AAlloonngg  tthhee  rroouuttee  bbaacckk  ttoo  WWooooddss  HHoollee,,  wwee  ssttooppppeedd  aatt  ttwwoo  rriinngg  ppeerriipphheerraall  

llooccaattiioonnss  ffoorr  CCTTDD  ccaassttss  aanndd  aa  mmeetteerr  nneett  ttooww..  

            AA  sseerriieess  ooff  sshhoorrtt  ssuummmmaarriieess  ooff  tthhee  wwoorrkk  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorrss  ffoolllloowwss..    MMoosstt  oobbjjeeccttiivveess  

wweerree  ssuucccceessssffuullllyy  mmeett  dduuee  iinn  ppaarrtt  ttoo  tthhee  ffrriieennddllyy  aanndd  ccooooppeerraattiivvee  aassssiissttaannccee  wwee  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  

RRVV//KKNNOORRRR''ss  ooffffiicceerrss  aanndd  ccrreeww..    WWee  wweerree  aallssoo  ffoorrttuunnaattee  ttoo  hhaavvee  hhaadd  eexxcceelllleenntt  wweeaatthheerr  aanndd  sseeaa  

ccoonnddiittiioonnss..  

  

          AA  ssppeecciiaall  nnoottee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ooff  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ooccccuurrrreennccee  ooff  mmaassssiivvee  qquuaannttiittiieess  ooff  tthhee  ssaallpp,,  

SSaallppaa  aassppeerraa,,  aatt  nneeaarrllyy  eevveerryy  ssiittee  wwee  ssaammpplleedd  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  iinn  tthhee  rriinngg..    TThhiiss  ooccccuurrrreennccee  

wwaass  uunnuussuuaall  nnoott  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghh  nnuummbbeerrss,,  bbuutt  aallssoo  bbeeccaauussee  iitt  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  llaattee  sspprriinngg  

rraatthheerr  tthhaann  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  wwhheenn  iitt  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  pprreevviioouussllyy..    

  

                                                MMOOCCNNEESSSS  SSEENNSSOORR  PPAACCKKAAGGEE  TTEESSTTSS  

  

                                                                PPeetteerr  WWiieebbee  

  

          TThhee  MMOOCCNNEESSSS  sseennssoorr  ppaacckkaaggee  wwaass  eexxppaannddeedd  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  aa  SSeeaa  TTeecchh  ttrraannssmmiissssoommeetteerr,,  aa  

QQ--IInnssttrruummeennttss  fflluuoorroommeetteerr,,  aann  aaccoouussttiicc  ddoopppplleerr  ffllooww  sseennssoorr,,  aanndd  aa  ddoowwnnwweelllliinngg  lliigghhtt  sseennssoorr..    TThhee  

llaatttteerr  ttwwoo  sseennssoorrss  wweerree  ccuussttoomm  bbuuiilltt  aatt  WWHHOOII..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  1166--bbiitt  ((NNEECC  AAPPCC--IIIIII))  ccoommppuutteerr  wwaass  

uusseedd  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  88--bbiitt  CCBBMM  mmiiccrrooccoommppuutteerr  tthhaatt  pprreevviioouussllyy  hhaadd  bbeeeenn  uusseedd  ffoorr  rreeaall--ttiimmee  pprroocceessssiinngg  

ooff  tthhee  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  MMOOCCNNEESSSS..    OOnn  tthhiiss  ccrruuiissee,,  oouurr  eeffffoorrtt  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  oobbttaaiinn  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  

vvaarriioouuss  sseennssoorrss  ttoo  sseeee  hhooww  wweellll  tthheeyy  wwoorrkkeedd,,  ttoo  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  uunnddeerr  ccoonnddiittiioonnss  ttyyppiiccaall  

ooff  tthhoossee  wwee  eexxppeecctt  ttoo  eennccoouunntteerr  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  ttoo  tteesstt  oouutt  tthhee  ccoommppuutteerr  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  ssyysstteemm  aanndd  

ppoosstt  pprroocceessssiinngg  ssooffttwwaarree,,  aanndd  ttoo  oobbttaaiinn  iinnddeeppeennddeenntt  ffiieelldd  ddaattaa  ffoorr  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  tthhee  sseennssoorrss..    AAss  ppaarrtt  

ooff  tthhee  tteessttiinngg  pprrooggrraamm,,  wwee  ssttuuddiieedd  tthhee  ssuurrffaaccee,,  nneeaarr  ssuurrffaaccee,,  aanndd  ddeeeeppeerr  wwaatteerr  ccoolluummnn  pphhyyssiiccaall  aanndd    

bbiioollooggiiccaall  ssttrruuccttuurree  iinn  wwaarrmm--ccoorree  rriinngg  8866--AA  aanndd  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr..  

  

          WWee  mmaaddee  tthhrreeee  ddeeppllooyymmeennttss  ooff  tthhee  ddoouubbllee  MMOOCCNNEESSSS  ((eeqquuiippppeedd  wwiitthh  2200  11--mm22  nneettss))  iinn  tthhee  SSllooppee  

WWaatteerr  aanndd  ffoouurr  iinn  rriinngg  8866--AA  ((sseeee  ttaabbllee  bbeellooww))..    OOnn  ttooww  ##222288,,  llooww  bbaatttteerryy  vvoollttaaggee  pprreevveenntteedd  tthhee  

ffiirriinngg  ooff  tthhee  nneettss,,  ssoo  nnoo  ssaammpplleess  wweerree  oobbttaaiinneedd  aalltthhoouugghh  tthhee  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  sseennssoorr  ppaacckkaaggee  wwiillll  bbee  

vvaalluuaabbllee  iinn  tthhee  sseennssoorr  eevvaalluuaattiioonn..    TThhee  fflluuoorroommeetteerr  ((bboorrrroowweedd  ffrroomm  JJ..  MMaarrrraa,,  LLDDGGOO))  wwaass  oonn  tthhee  

MMOOCCNNEESSSS  ffoorr  tthhee  00--220000  mm  ttoowwss,,  bbuutt  hhaadd  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  ffoorr  tthhee  ddeeeeppeerr  00--11000000  mm  ttoowwss  bbeeccaauussee  iitt  

ddiidd  nnoott  hhaavvee  aa  pprreessssuurree  hhoouussiinngg  ttoo  wwiitthhssttaanndd  ddeepptthhss  ggrreeaatteerr  tthhaann  220000  mmeetteerrss..  



 

 3 

          TThhee  ttrraannssmmiissssoommeetteerr,,  fflluuoorroommeetteerr,,  aanndd  ddoowwnnwweelllliinngg  lliigghhtt  sseennssoorr  pprroovviiddeedd  wwhhaatt  aappppeeaarr  ttoo  bbee  

mmeeaanniinnggffuull  ddaattaa  oonn  aallll  ooff  tthhee  ttoowwss..    TThhee  lliimmiittss  ooff  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthheessee  sseennssoorrss  mmuusstt  aawwaaiitt  llaabboorraattoorryy  

aannaallyysseess..    TThhee  aaccoouussttiicc  ddoopppplleerr  ffllooww  sseennssoorr  wwoorrkkeedd  iinntteerrmmiitttteennttllyy..    SSuuffffiicciieenntt  ddaattaa  wweerree  oobbttaaiinneedd  ttoo  

ppeerrmmiitt  SS..  WWiilllliiaammss,,  tthhee  ddeessiiggnneerr  ooff  tthhee  sseennssoorr,,  ttoo  mmaakkee  tthhee  nneexxtt  sstteepp  iinn  rreeffiinniinngg  tthhee  ddeessiiggnn  ssoo  tthhaatt  

ssppeeeedd  ooff  tthhee  nneett  ssyysstteemm  iinn  tthhee  00--220000  ccmm//sseecc  rraannggee  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  ttoo  aatt  lleeaasstt  11  ccmm//sseecc..    TThhee  

mmiiccrrooccoommppuutteerr  bbaasseedd  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  ssyysstteemm  ppeerrffoorrmmeedd  rreeaassoonnaabbllyy  wweellll,,  aalltthhoouugghh  

tthheerree  aarree  sseevveerraall  ssooffttwwaarree  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinntteerrffaacciinngg  tthhee  MMOOCCNNEESSSS  ddeecckk  uunniitt  ttoo  tthhee  

ccoommppuutteerr  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  rreessoollvveedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  ffaaiill--ssaaffee..  

  

          IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  oobbttaaiinniinngg  ssuuffffiicciieenntt  eennggiinneeeerriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  sseennssoorr  ppaacckkaaggee  

aaddddiittiioonnss,,    wwee  wweerree  ffoorrttuunnaattee  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ssaammppllee  aa  wwaarrmm--ccoorree  rriinngg  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  

wwiinntteerr  ((eeaarrllyy  JJaannuuaarryy  11998866))  aanndd  hhaadd  uunnddeerrggoonnee  ddeeeepp  wwiinntteerr//sspprriinngg  ccoonnvveeccttiioonn..    WWee  wweerree  aallssoo  aabbllee  ttoo  

qquuaannttiittaattiivveellyy  aasssseessss  tthhee  vveerrttiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  mmiiggrraattiioonn  ppaatttteerrnnss  ooff  tthhee  ssaallpp,,  SSaallppaa  aassppeerraa,,  iinn  tthhee  

ccoorree  ooff  tthhee  rriinngg..    TThhiiss  ssppeecciieess  wwaass  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ssuurrffaaccee  wwaatteerrss  ((uuppppeerr  5500  mm))  iinn  mmaassssiivvee  

ccoonncceennttrraattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  nniigghhttttiimmee  aanndd  bbyy  mmiidd--ddaayy  hhaadd  mmiiggrraatteedd  ttoo  bbeettwweeeenn  550000  aanndd  11000000  mm  ((aanndd  

ppeerrhhaappss  ddeeeeppeerr))..    TThhee  cchhaannggeess  iinn  pphhyyttooppllaannkkttoonn  ssttaannddiinngg  ssttoocckk  ((cchhlloorroopphhyyllll  aa  aanndd  pphhaaeeoopphhyyttiinn))  

ddeessccrriibbeedd  bbeellooww  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthheessee  ssaallppss  wweerree  hhaavviinngg  aa  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ppllaanntt  mmaatteerriiaall..  

  

                                                    DDOOUUBBLLEE  MMOOCCNNEESSSS  TTOOWW  DDAATTAA    

  

        DDaattee      TTiimmee    TTooww  NNuummbbeerr            LLaatt          LLoonngg        MMaaxxiimmuumm  ddeepptthh  ooff  ttooww  

  

      2299  MMaayy    11112222    MMOOCC--11DD--222277    3399  1177..6600NN  7700  0044..7733WW      220000  mm  ((44    ssaammpplleess))  

      2299  MMaayy    11333333    MMOOCC--11DD--222288    3399  1155..9977NN  7700  0011..3333WW      449900  mm  ((00    ssaammpplleess))  

      2299  MMaayy    22005566    MMOOCC--11DD--222299    3399  1155..7799NN  7700  2200..3388WW    11000000  mm  ((1166  ssaammpplleess))      

      3300  MMaayy    11334400    MMOOCC--11DD--223300    3399  2211..0000NN  6688  4455..1188WW      220000  mm  ((1177  ssaammpplleess))  

      3300  MMaayy    22000088    MMOOCC--11DD--223311    3399  1199..0000NN  6688  3311..9900WW    11000000  mm  ((1166  ssaammpplleess))  

      3311  MMaayy    00990000    MMOOCC--11DD--223322    3399  2266..0000NN  6688  2266..2255WW    11000000  mm  ((1166  ssaammpplleess))  

      3311  MMaayy    11441177    MMOOCC--11DD--223333    3399  3333..3388NN  6688  1155..1144WW      220000  mm  ((1177  ssaammpplleess))    

            

                                                        5500  kkHHzz  EECCHHOO  SSOOUUNNDDIINNGG  

    

                                                                CCaabbeellll  DDaavviiss  

  

        AA  5500  kkHHzz  eecchhoo  ssoouunnddeerr  bbeelloonnggiinngg  ttoo  DDrr..  FF..  CCaarreeyy  ((WWHHOOII  BBiioollooggyy))  wwaass  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  mmoosstt  ooff  

tthhee  ccrruuiissee  ttoo  mmoonniittoorr  aaccoouussttiicc  ssccaatttteerriinngg  llaayyeerrss..    TThhee  ttrraannssdduucceerr  wwaass  mmoouunntteedd  iinn  aa  ffiisshh  wwhhiicchh  wwaass  

ttoowweedd  ffrroomm  tthhee  ppoorrtt  ssiiddee  aatt  aa  ddeepptthh  ooff  1100  mm  aanndd  tthhee  aaccoouussiittiicc  rreettuurrnn  wwaass  ddiissppllaayyeedd  oonn  aa  vviiddeeoo  

mmoonniittoorr  aanndd  cchhaarrtt  rreeccoorrddeerr..    DDiieell  vveerrttiiccaall  mmiiggrraattiioonn  ooff  ddeeeepp  ssccaatttteerriinngg  llaayyeerrss  ttoo  ssuurrffaaccee  ffrroomm  >>440000  mm  
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wwaass  oobbsseerrvveedd..    SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  wwaass  ppaaiidd  ttoo  tthhee  rreeccoorrddss  wwhheenn  MMOOCCNNEESSSS  ttoowwss  ((11--mm22  nneettss))  wweerree  

bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  oorrggaanniissmmss  iinn  aanndd  aarroouunndd  tthhee  ssccaatttteerriinngg  llaayyeerrss..    PPoossiittiioonnss  

ooff  tthhee  MMOOCCNNEESSSS  ttoowwss  wweerree  rreeccoorrddeedd  oonn  tthhee  cchhaarrtt  ppaappeerr  aass  wweerree  ttrraannssmmiitttteerr,,  rreecceeiivveerr,,  mmoonniittoorr,,  aanndd  

cchhaarrtt  rreeccoorrddeerr  sseettttiinnggss..  

  

                                MMEEAASSUURREEMMEENNTT  OOFF  ZZOOOOPPLLAANNKKTTOONN  SSHHRRIINNKKAAGGEE  AAFFTTEERR  FFIIXXAATTIIOONN  

                                                UUSSIINNGG  SSIILLHHOOUUEETTTTEE  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHYY  

  

                                                            AArrmmaannddoo  TTaammssee  

  

          TThhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssiizzee--ffrreeqquueennccyy  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff  zzooooppllaannkkttoonn  ccoommmmuunniittiieess  uussiinngg  ssiillhhoouueettttee  

pphhoottooggrraapphhyy  iiss  vveerryy  ccoonnvveenniieennttllyy  aapppplliieedd  ttoo  pprreesseerrvveedd  zzooooppllaannkkttoonn  ssaammpplleess..    HHoowweevveerr,,  nnoott  mmuucchh  iiss  

kknnoowwnn  hhooww  ddiiffffeerreenntt  tthheessee  ddiissttrriibbuuttiioonnss  aarree  ffrroomm  lliivvee  zzooooppllaannkkttoonn  ssiizzee--ffrreeqquueennccyy  ddiissttrriibbuuttiioonnss..    TThhiiss  

ccrruuiissee  pprroovviiddeedd  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunntt  ooff  sshhrriinnkkaaggee  ooff  zzooooppllaannkkttoonn  bbyy  ttaakkiinngg  

ssiillhhoouueettttee  pphhoottooggrraapphhss  ooff  ffrreesshh  aanndd  pprreesseerrvveedd  zzooooppllaannkkttoonn  ssaammpplleess..    MMoorree  sshhrriinnkkaaggee  iiss  eexxppeecctteedd  

ffrroomm  ggeellaattiinnoouuss  zzooooppllaannkkttoonn  tthhaann  ffrroomm  ccrruussttaacceeaannss..    II  wwaass  aabbllee  ttoo  ttaakkee  ssiixx  pphhoottooggrraapphhss  ooff  ffrreesshh  

zzooooppllaannkkttoonn  ssaammpplleess  ffrroomm  115500--220000  mm  aanndd  990000--11000000  mm  ffrroomm  oonnee  ooff  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  MMOOCCNNEESSSS  

ttoowwss..    TTaakkiinngg  aaddddiittiioonnaall  ssiillhhoouueettttee  pphhoottooggrraapphhss  ooff  ffrreesshh  aanndd  ffiixxeedd  zzooooppllaannkkttoonn  ssaammpplleess  bbeeccaammee  

iimmppoossssiibbllee  wwhheenn  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerr  ooff  tthhee  ffllaasshh  uunniitt  sshhoorrtt--cciirrccuuiitteedd  aanndd  bbuurrnneedd..    TThhee  zzooooppllaannkkttoonn  

ssaammpplleess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  pphhoottooggrraapphheedd  aanndd  tthheenn    pprreesseerrvveedd  iinn  ffoorrmmaalliinn  wwiillll  bbee  pphhoottooggrraapphheedd  iinn  tthhee  

llaabboorraattoorryy  iinn  WWooooddss  HHoollee..  

  

                                          GGEENNEETTIICC  VVAARRIIAABBIILLIITTYY  OOFF  EEUUPPHHAAUUSSIIIIDDSS  

  

                                                                AAnnnn  BBuucckklliinn  

  

          CCoolllleeccttiioonnss  ooff  eeuupphhaauussiiiiddss  wweerree  mmaaddee  wwiitthh  aa  mmeetteerr  nneett  ttoowweedd  oobblliiqquueellyy  iinn  tthhee  uuppppeerr  wwaatteerr  

ccoolluummnn..    TThhrreeee  ttoowwss  wweerree  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt  ooff  MMaayy  2299--3300  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  wwhhiicchh  yyiieellddeedd  

ggoooodd  ccoolllleeccttiioonnss  ooff  EEuupphhaauussiiaa  kkrroohhnniiii,,  TThhyyssaannooeessssaa  ggrreeggaarriiaa,,  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  ssppeecciieess..    TTwwoo  ttoowwss  

wweerree  mmaaddee  iinn  rriinngg  8866--AA,,  yyiieellddiinngg  ggoooodd  ssaammpplleess  ooff  tthhee  ssaammee  ssppeecciieess  ffoorr  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  SSllooppee  WWaatteerr  

ssppeecciimmeennss..    AA  ffiinnaall  ttooww  jjuusstt  ooffff  tthhee  sshheellff  oonn  tthhee  nniigghhtt  ooff  3311  MMaayy  aallssoo  pprroovviiddeedd  uusseeffuull  ssppeecciimmeennss..    

EEuupphhaauussiiiiddss  ffoorr  tthhiiss  ssttuuddyy  wweerree  aallssoo  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  MMOOCCNNEESSSS  ttoowwss..  

  

          TTwwoo  ssaammpplleess  ooff  EE..  kkrroohhnniiii  wweerree  aannaallyyzzeedd  ffoorr  aalllloozzyymmiicc  vvaarriiaabbiilliittyy  ttoo  iinnddiiccaattee  ggeenneettiicc  vvaarriiaabbiilliittyy  

ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss..    SSttaarrcchh--ggeell  eelleeccttrroopphhoorreessiiss  aanndd  ssttaaiinniinngg  ffoorr  66  eennzzyymmee  ssyysstteemmss  wwaass  ddoonnee  oonn  bbooaarrdd  

tthhee  KKNNOORRRR..    TThhee  rreemmaaiinniinngg  ssaammpplleess  wweerree  ffrroozzeenn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  ccoolllleeccttiioonn  ffoorr  llaatteerr  

ssttaarrcchh--ggeell  eelleeccttrroopphhoorreettiicc  aannaallyyssiiss..    AAlllloozzyymmiicc  vvaarriiaabbiilliittyy  wwiillll  bbee  aannaallyyzzeedd  iinn  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  rriinngg  

ppooppuullaattiioonnss  ooff  EE..  kkrroohhnniiii  ((bbyy  AA..  BBuucckklliinn))  aanndd  TT..  ggrreeggaarriiaa  ((bbyy  DD..  BBeennnneetttt))  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  
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eennttrraaiinnmmeenntt  iinn  rriinnggss  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ggeenneettiicc  ddiivveerrggeennccee  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss..  

  

                1155NN  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  SSEELLEECCTTEEDD  ZZOOOOPPLLAANNKKTTOONN  AANNDD  PPAARRTTIICCUULLAATTEE  MMAATTTTEERR  

  

                                                                JJooee  MMoonnttooyyaa  

  

          TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  1155NN  wwoorrkk  wweerree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

          11))  ttoo  oobbttaaiinn  ssaammpplleess  ooff  PPNN  aanndd  sseelleecctteedd  zzooooppllaannkkttoonn  ttaaxxaa  ffoorr    

                1155NN--  iissoottooppee  aannaallyyssiiss..  

            

          22))  ttoo  ffrreeeezzee  aalliiqquuoottss  ooff  ffiilltteerreedd  sseeaa  wwaatteerr  ffrroomm  sseelleecctteedd  ssttaattiioonn  

                ffoorr  NN--nnuuttrriieenntt  aannaallyyssiiss  ((NNOO33,,  NNHH44))..  

  

          33))  ttoo  ffrreeeezzee  sseeaawwaatteerr  ffrroomm  tthhee  tthheerrmmoossttaadd  ooff  rriinngg  8866--AA  ffoorr  NN--iissoottooppee  

                aannaallyyssiiss  ooff  ddiissssoollvveedd  nniittrraattee..  

  

          44))  ttoo  ccoonndduucctt  eexxppeerriimmeennttss  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  gguutt  cclleeaarraannccee  aanndd  

                ssttaarrvvaattiioonn  oonn  tthhee  NN--iissoottooppee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  

                zzooooppllaannkkttoonn..  

  

          55))  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  vvaarriioouuss  pprreesseerrvvaattiioonn  mmeetthhooddss  ((ffoorrmmaalliinn,,    

                ffrreeeezziinngg,,  ddeessiiccccaattiioonn))  oonn  aanniimmaall  iissoottooppiicc  ccoommppoossiittiioonn..  

  

          AApppprrooxxiimmaatteellyy  6600  ssaammpplleess  ooff  PPNN  ffrroomm  sseelleecctteedd  ddeepptthhss  aatt  ssttaattiioonnss  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  rriinngg  

8866--AA  wweerree  oobbttaaiinneedd..    AAbboouutt  113300  iinnddiivviidduuaallss  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  zzooooppllaannkkttoonn  ffrroomm  oobblliiqquuee  ttoowwss  

((mmeetteerr  nneett  oorr  MMOOCCNNEESSSS))  wweerree  ddeessssiiccaatteedd,,  5500  wweerree  ffrroozzeenn,,  aanndd  110000  wweerree  pprreesseerrvveedd  iinn  ffoorrmmaalliinn..  SSeeaa  

WWaatteerr  ssaammpplleess  ffrroomm  sseelleecctteedd  ddeepptthhss  aatt  ssttaattiioonnss  iinn  tthhee  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  rriinngg  8866--AA  wwhhiicchh  wweerree  ffrroozzeenn  

nnuummbbeerreedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500..  AAnniimmaallss  mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  bbooaarrdd  iinn  ffiilltteerreedd  sseeaawwaatteerr  ffoorr  vvaarryyiinngg  lleenngghhttss  ooff  

ttiimmee  aanndd  ffeeccaall  ppeelllleettss  aanndd  mmoollttss  ffrroomm  tthheessee  aanniimmaallss  nnuummbbeerreedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  7700..  

  

GGeenneerraall  CCoommmmeennttss::    WWee  wweerree  ssuurrpprriisseedd  bbyy  tthhee  vveerryy  hhiigghh  aabbuunnddaannccee  ooff  ggeellaattiinnoouuss  zzooooppllaannkkttoonn,,  

eessppeecciiaallllyy  SSaallppaa  aassppeerraa..    WWiitthh  nnoottaabbllee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  aammpphhiippoodd,,  VViibbiilliiaa  sspp,,  tthhee  llaarrggee  ccrruussttaacceeaann  

zzooooppllaannkkttoonn  wweerree  rreellaattiivveellyy  ssccaarrccee  iinn  oouurr  ttoowwss..    WWee  aaccccoommpplliisshheedd  aallll  oouurr  ggeenneerraall  oobbjjeeccttiivveess,,  tthhoouugghh  

tthhee  ttaaxxoonnoommiicc  ccoommppoossiittiioonn  ooff  oouurr  ssaammpplleess  iiss  rraatthheerr  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  wwee  eexxppeecctteedd..  

            

  

                        VVEERRTTIICCAALL  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  AANNDD  AABBUUNNDDAANNCCEE  OOFF  SSYYNNEECCHHOOCCOOCCCCUUSS  
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                                                                PPeetteerr  FFrraannkkss  

  

          SSaammpplliinngg  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn  dduurriinngg  tthhiiss  ccrruuiissee  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  vveerrttiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  

ccyyaannoobbaacctteerr,,  SSyynneecchhooccooccccuuss,,  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  aa  wwaarrmm--ccoorree  rriinngg..    SSyynneecchhooccooccccuuss  tteenndd  ttoo  hhaavvee  hhiigghh  

ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  pphhyyccooeerryytthhrriinn,,  wwhhiicchh  aappppeeaarr  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  pphhoottoossyynntthheettiicc  ccaarrbboonn  

ffiixxaattiioonn  aatt  ddeepptthhss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  11%%  lliigghhtt  lleevveell..    TTwwoo  ppaatttteerrnnss  ooff  vveerrttiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoouulldd  bbee  

eexxppeecctteedd,,  iiggnnoorriinngg  ffeeaattuurreess  ssuucchh  aass  ssttrreeaammeerrss  ttrraannssppoorrttiinngg  wwaatteerr  oouuttssiiddee  tthhee  rriinngg  iinnttoo  tthhee  rriinngg''ss  

iinntteerriioorr..  

        

          11))  dduuee  ttoo  ccoonnvveeccttiivvee  oovveerrttuurrnn  iinn  tthhee  rriinngg,,  tthhee  SSyynneecchhooccccooccuuss  wwiillll  bbee  

                ffoouunndd  iinn  hhoommooggeennoouuss  ccoonncceennttrraattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  tthheerrmmoossttaadd,,  aanndd  

                aatt  sshhooaalleerr  ddeepptthhss  iinn  tthhee  ssttrraattiiffiieedd  SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  HHVVCC..  

  

          22))  dduuee  ttoo  aa  hhiigghheerr  eexxttiinnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  iinn  tthhee  rriinngg,,  tthhee  

                SSyynneecchhooccooccccuuss  wwoouulldd  bbee  ffoouunndd  aatt  sshhooaalleerr  ddeepptthhss  iinn  tthhee  rriinngg  tthhaann  

                tthhee  SSllooppee  WWaatteerr..  

  

          SSeevveenn  ssttaattiioonnss  wweerree  ssaammpplleedd  oouuttssiiddee  tthhee  rriinngg,,  aatt  rriinngg  eeddggee,,  aanndd  aatt  rriinngg  cceenntteerr..    SSaammpplleess  wweerree  

ccoolllleecctteedd  uussiinngg  aa  CCTTDD  --  rroosssseettttee  ssaammpplleerr,,  wwiitthh  ssaammpplleess  ttaakkeenn  aatt  00,,  1100,,  2200,,  3300,,  4400,,  5500,,  6600,,  7700,,  8800,,  9900,,  

110000,,  115500,,  220000  mm,,  aanndd  iinn  ssoommee  ccaasseess  aatt  2255,,  3355,,  aanndd  4455  mm  ffoorr  hhiigghheerr  vveerrttiiccaall  rreessoolluuttiioonn..    TTwweennttyy  mmll  

aalliiqquuoottss  ffiilltteerreedd  oonnttoo  00..44  NNuucclleeppoorree  ffiilltteerrss  wwiillll  bbee  eexxaammiinneedd  wwiitthh  eeppiifflluuoorreesscceennccee  mmiiccrroossccooppyy  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  cceellll  ccoouunnttss..    TThheessee  ddaattaa,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  cchhlloorroopphhyyllll  ddaattaa  ffrroomm  SStteevvee  BBooyydd,,  XXBBTT  ddaattaa,,  aanndd  

fflluuoorreesscceennccee,,  ttrraannssmmiittttaannccee,,  aanndd  tteemmppeerraattuurree  ddaattaa  ooff  PP..  WWiieebbee  sshhoouulldd  iinnddiiccaattee  tthhee  rreellaattiivvee  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  SSyynneecchhooccooccccuuss  ttoo  tthhee  pphhyyttooppllaannkkttoonn  ssttaannddiinngg  ssttoocckk,,  aanndd  eelluucciiddaattee  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  

lleeaaddiinngg  ttoo  tthheeiirr  vveerrttiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..    CCuurrssoorryy  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  iinnddiiccaatteess  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  

ssttrruuccttuurree  iinn  cchhlloorroopphhyyllll  aanndd  tteemmppeerraattuurree  iinn  tthhee  rriinngg..    IItt  wwiillll  bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  sseeee  hhooww  SSyynneecchhooccooccccuuss  

ddiissttrriibbuuttiioonnss  ccoorrrreellaattee  wwiitthh  tthhee  mmuullttiippllee  cchhlloorroopphhyyllll  mmaaxxiimmaa  sseeeenn  iinnssiiddee  rriinngg  8866--AA..  

  

                                CCHHLLOORROOPPHHYYLLLL  AA  AANNDD  PPHHAAEEOOPPIIGGMMEENNTT  MMEEAASSUURREEMMEENNTTSS  

  

                                                                  SStteevvee  BBooyydd  

  

          CChhlloorroopphhyyllll  aanndd  aacccceessssoorryy  ppiiggmmeennttss  wweerree  mmeeaassuurreedd  iinn  77  vveerrttiiccaall  pprrooffiilleess  iinn  aanndd  aarroouunndd  

wwaarrmm--ccoorree  rriinngg  8866--AA..    WWaatteerr  ssaammpplleess  wweerree  aaccqquuiirreedd  uussiinngg  aa  2244  11..22  lliitteerr  bboottttllee  CCTTDD  rroosseettttee  ssyysstteemm  

eeqquuiippppeedd  ttoo  mmeeaassuurree  tteemmppeerraattuurree,,  ssaalliinniittyy  aanndd  ddeepptthh..  SSaammpplleess  oonn  ""llooww""  rreessoolluuttiioonn  ccaassttss  ((44))  wweerree  

ttaakkeenn  aatt  1100mm  iinntteerrvvaallss  ttoo  110000  mm  aanndd  aatt  5500  mm  iinntteerrvvaallss  ttoo  220000  mm  aanndd  oonn  ""hhiigghh""  rreessoolluuttiioonn  ccaassttss  ((33))  

wweerree  ttaakkeenn  aatt  55  mm  iinntteerrvvaallss  ttoo  110000  mm..    

          SSttaannddiinngg  ssttoocckkss  ooff  cchhlloorroopphhyyllll  ppiiggmmeennttss  wweerree  hhiigghheerr  iinn  tthhee  rriinngg  ccoorree  tthhaann  eeiitthheerr  tthhee  hhiigghh  vveelloocciittyy  
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rreeggiioonn  oorr  rriinngg  eeddggee..    TThhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  pphhaaeeooppiiggmmeennttss  wwaass  mmaarrkkeeddllyy  hhiigghheerr  iinn  tthhee  nniigghhtt  aanndd  eeaarrllyy  

mmoorrnniinngg  tthhaann  tthhee  ddaayy..  

  

              TTiimmee            SSttaattiioonn  nnuummbbeerr          LLaattiittuuddee              LLoonnggiittuuddee  

  

            00774422                            11                      3399  1166..5588                7700  0033..8811  

            11224466                            33                      3399  1177..6622                7700  0044..8877  

            11225544                            77                      3399  2211..5500                6688  4455..1155  

            11662255                            99                      3399  1177..7700                6688  4477..1188  

            00660000                          1122                      3399  2233..4422                6688  2288..0000  

            11223322                          1144                      3399  3300..5533                6688  1177..1122  

            22000000                          1166                      3399  5511..7766                6688  4466..0055  

          

  

                                                      RREEFFUURRBBIISSHHEEDD  CCTTDD  TTEESSTTSS  

  

                                                            RRiicchh  KKrriisshhffiieelldd  

  

          TTwwoo  NNeeiill  BBrroowwnn  CCTTDD''ss  aanndd  2244  bboottttllee  GGOO  rroosssseetttteess  wwiitthh  11..22  lliitteerr  bboottttlleess  wweerree  ddeeppllooyyeedd  iinn  tthhee  

SSllooppee  WWaatteerr  aanndd  rriinngg  8866--AA  ttoo  oobbttaaiinn  ddaattaa  ffrroomm  bbeellooww  11000000  mm  ffoorr  uussee  iinn  ccaalliibbrraattiinngg  tthhee  iinnssttrruummeennttss..    

WWaatteerr  ffrroomm  tthheessee  ccaassttss  wwaass  ssttoorreedd  iinn  ggllaassss  bboottttlleess  ffoorr  ssaalliinniittyy  aannaallyyssiiss  iinn  tthhee  llaabboorraattoorryy..    TThheessee  ddeeeepp  

ccaassttss  aanndd  ootthheerr  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  sshhaallllooww  wwaatteerr  ccaassttss  wweerree  aallssoo  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  wwaatteerr  ssaammpplleess  ffoorr  tthhee  

aannaallyysseess  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..    AA  ttoottaall  ooff  66  ddeeeepp  ccaassttss  ((ttoo  nneeaarr  tthhee  sseeaa  fflloooorr,,  ggeenneerraallllyy  >>22000000  mm)),,  88  

iinntteerrmmeeddiiaattee  ccaassttss  ((ttoo  bbeettwweeeenn  225500  aanndd  335500  mm)),,  aanndd  22  sshhaallllooww  ccaassttss  ((ttoo  110000  mm))  wweerree  mmaaddee..  

    

                                              EEXXPPEENNDDAABBLLEE  XXCCTTDD  PPRROOBBEE  TTEESSTTIINNGG  

  

  

                                                                BBrruuccee  DDaallttoonn  

  

        TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  XXCCTTDD  tteessttiinngg  wweerree::  

  

          11))  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  ssiiggnnaall  wwiirree  aanndd  ccoonndduuccttiivviittyy  

                cceellll  hhaass  bbeeeenn  eelliimmiinnaatteedd  oonn  tthhee  XXCCTTDD..  

        

          22))  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  ''iinn  ffaaccttoorryy''  ccaalliibbrraattiioonn  pprroodduucceess  aa  pprroodduucctt  

                tthhaatt  ccoommppaarreess  ffaavvoorraabbllyy  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  CCTTDD..  
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          33))  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  mmaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceessss  pprroodduucceess  aa  pprroobbee  tthhaatt  wwiillll  

                ooppeerraattee  rreelliiaabbllyy  aanndd  ccoorrrreeccttllyy  tthhrroouugghh  aa  ccoommpplleettee  ddeeppllooyymmeenntt  aanndd  

                ddrroopp..  

  

AAccttiioonnss  ttaakkeenn  oonn  tthhee  CCrruuiissee::  

  

          TTwwoo  pprroobbeess  wweerree  ddrrooppppeedd  oonn  2299  MMaayy  aapprrrrooxxiimmaatteellyy  1100  mmiinnuutteess  aappaarrtt  dduurriinngg  aa  ddeeeepp  CCTTDD  ccaasstt..    

TThhee  aaccqquuiissiittiioonn  ssyysstteemm  hhaadd  bbeeeenn  sseett  uupp  aanndd  iittss  ooppeerraattiioonn  vveerriiffiieedd  tthhee  eevveenniinngg  bbeeffoorree..    TThhee  ffiirrsstt  pprroobbee  

pprroodduucceedd  nnoo  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr..    TThhee  ssyysstteemm  wwaass  rreesseett  aanndd  tthhee  pprrooggrraamm  rreellooaaddeedd..    TThhee  

sseeccoonndd  pprroobbee  wwaass  ssuucccceessssffuullyy  ddrrooppppeedd..    

          OOnn  3300  MMaayy,,  aa  pprroobbee  wwaass  llaauunncchheedd  dduurriinngg  aannootthheerr  CCTTDD  ccaasstt  aanndd  aa  ssccooppee  wwaass  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  ddeecckk  

ggeeaarr..    TThhee  ssccooppee  sshhoowweedd  tthhee  pprrooppeerr  ssiiggnnaall  aatt  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr,,  bbuutt  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr  ddiidd  nnoott  rreessppoonndd..    AA  

ssiimmuullaattoorr  wwaass  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr  aanndd  sshhoowweedd  tthheerree  wwaass  ssoommee  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

bbeettwweeeenn  tthhee  MMKK99  aanndd  tthhee  HHPP8855..    AAfftteerr  ssoommee  ccoonnttaacctt  cclleeaanniinngg  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aa  nneeww  ccaabbllee,,  tthhee  

ssyysstteemm  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  wwoorrkkiinngg..    AAnnootthheerr  pprroobbee  wwaass  ddrrooppppeedd,,  bbuutt  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr  ssttooppppeedd  sshhoorrttllyy  aafftteerr  

tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt..  

  

          OOnn  3311  MMaayy,,  tthhee  ddeecckk  ggeeaarr  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  wwoorrkkiinngg  aanndd  ttwwoo  ssuucccceessssffuull  ccaassttss  wweerree  mmaaddee..    LLaatteerr  aa  

cchheecckk  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  mmiiccrroopprroocceessssoorr  iinn  tthhee  MMKK99  wwoouulldd  ppeerriiooddiiccaallllyy  hhaalltt  aanndd  ffuurrtthheerr  aatttteemmppttss  aatt  

ssttaarrttiinngg  tthhee  aaccqquuiissttiioonn  pprrooggrraamm  ffaaiilleedd..  

  

SSuummmmaarryy::  

  

          TThhee  tthhrreeee  ssuucccceessssffuull  ddeeppllooyymmeennttss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  iinntteerrffeerreennccee  ffrroomm  tthhee  BBTT  wwiirree..    TThhee  

ccoommpplleetteedd  ccaassttss  iinnddiiccaatteedd  nnoo  ccaattaassttrroopphhiicc  ffaaiilluurreess  ssuucchh  aass  lleeaakkss,,  bbaatttteerryy  ffaaiilluurree,,  oorr  BBTT  wwiirree  bbrreeaakkaaggee..  

  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  oobbjjeeccttiivvee  ccaann  nnoott  bbee  ccoommpplleetteedd  uunnttiill  aann  iinntteerrccoommppaarriissoonn  iiss  mmaaddee  bbeettwweeeenn  

tthhee  ssttaannddaarrdd  CCTTDD  ddaattaa  aanndd  tthhee  pprroobbee  rreessuullttss..  
  


