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ISOBUS - olemus 

– ISOBUS on mõeldud nn. „ühenda-ja-kasuta“-lahendusena 

– Üks kaasaegne ISOBUS-süsteem (nagu ka AMABUS) koosneb järgmistest 

komponentidest: 

→ traktor 

→ juhtpult 

→ haakeriist 

– Sealjuures saab kõik sellest alguse milleks juhtpult ja haakeriist võimelised on ning 

millise tarkvaraga on nad varustatud. 

 

http://www.aef-online.org/de/
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ISOBUS 

- funktsioonid 

– Et saada asja olemusest paremat ülevaadet, defineeriti erinevad 

tarkvaralised funktsioonid 

– Üks ISOBUS-funktsioon on nn. toode mis on lõppkliendi jaoks lahti 

“tõlgendatud” ja müüdavaks muudetud.  

– Vastava funktsiooni märgistuse järgi seadmel on koheselt aru saadav 

milleks on vastav seade võimeline, milliste funktsioonitarkvaradega on 

seade varustatud.  
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AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) poolt sertifitseeritud 

funktsioonide tarkvarad 
–Ainult sertifitseeritud funktsioonide tarkvarasid on lubatud vabalt 

turustada. 

–Mõte.. 

Kindel ja arusaadav turustamine 

Klientide ootused: 

–Kui kaks komponenti on varustatud samade 

funktsioonitarkvaradega, peab see kooslus töötama. 

–Hetkesituatsioon 

Esimeste funktsioonitarkvarade defineerimine on lõpetatud 

Sertifitseerimine võimalik 2013 algusest 
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– Funktsioonid on märgistatud väikeste ruutude ja nende sees olevate 

lühenditega 

– Kui on loodud erinevate seadmete vahel ISO BUS ühendus on võimalik 

sümboleid võrrelda 

– Kasutada on võimalik ainult neid funktsioone mille märgistus on kõikidel 

ühendatud seadmetel. (haakeriist-traktor-terminal) 

ISOBUS 

- funktsioonid 
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ISOBUS 

- funktsioonid 

 Universal Terminal (UT) 

– „Erinevate seadmete juhtimiseks sobiv terminal“ 

→ Sõltumata tootjast... 
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• Sertifitseerimine 

 

Seade peab seejuures vastama ka 

vähemalt teatud min. nõuetele mida 

kutsutakse ka “Generatsioonideks” 

UT 1.0 

UT 2.0 →  

jne. 

Hetkel uusim tase on UT 4.0 

Kui terminalil ja seadmel on erinevad 

generatsioonid, näit. terminal UT 3.0 ja seade 

UT 2.0, kehtib nn.”ülevalt-alla” 

generatsioonide ja “ühise nimetaja” sobivus.. 

ISOBUS 

- funktsioonid 
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Eelised 

-  Haakeriistasid ja terminale on võimalik sõltumata tootjast ühendada, jäävad ära 

erinevate terminalide soetamiskulud 

- Kabiini peab ühendama ainult ühe terminali 

- Ainult üks terminal annab rohkem ruumi kabiinis ja parema väljavaate 

- Haakeriistade ühendamine on lihtsam, kuna kasutuses on ainult üks pistik  

ISOBUS sertifitseering tagab haakeriista ja seadme sobivuse 

- Kasutajale on terminal tuttav ja ta ei pea erinevate seadmete kasutamisel ümber 

õppima 

Universal Terminal 
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Auxiliary Control (old) / (new) 

 
-Funktsioon annab erinevate lisaseadmete sisse/väljaühenduse võimaluse 

-Juurde on võimalik ühendada erinevaid juhtimist parandavaid komponente 

-Siia kuuluvad näit. Juhtimiskäepidemed ja lülitusboksid 

-AUX-funktsiooni kaudu sisestatavad toimingikäsud töödeldakse UT terminalis 

Võimalused: 

-Suureneb kasutusmugavus 

-Kasutada on võimalik traktori juhtimiskäepidet - osta ei ole vaja lisakäepidet...  

-Erinevate nuppude, klahvide funktsioonid on vabalt valitavad 
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Auxiliary Control (old) / (new) 

 

-Standardid AUX-O ja  AUX-N tulevad 

ISOBUS seadmete generatsioonide arengust  

 

-AUX-N standardiga on võimalik rohkem funktsioone läbi viia 

 kui AUX-O standardiga 

-Haakeriistad ja UT terminal peavad toetama sama AUX standardit   

 

-Kombineeritud  AUX-O seadme ja AUX-N seadme kasutamine ei ole võimalik 
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Task-Controler basic (TC-BAS) 

 Töökäskude töötlemine 

 Summaararvude salvestamine (näit. aeg, tükiarv, ha-d) 

 AMAZONE masinatel tavaliselt töömenüü summaararvud 

 

 Põldude andmebaasi edastus 

 Üle kindla tarkvaraformaadi (ISO-XML) 

 Töökäskude eeltöötlemine 

 Tehtud tööde dokumenteerimine 
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 Task Controller - BASIC (TC-BAS) 
 

 

 

 
 

ISOBUS 

- funktsioonid 

AMAZONE ISOBUS-seadmed toetavad funktsiooni 

TC-BAS järgmiseid andmeid: 

 

Aeg tööasendis 

Läbitud vahemaa tööasendis 

Kogu töötatud pind 

Summeeritud külvatud kogus (teoreetiline / tegelik) 
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 Eelised 

-  Integreeritus ühte Farm Management Information System (FMIS) 

- Täpne dokumenteerimine: hektaripõhisel planeerimisel on võimalik võrrelda erinevaid 

andmeid näit. tegelikku väljakülvatud kogust ja töödeldud pinda  

 

- Aga mitte: salvestada aja- ja kohaspetsiifilisi andmeid 

Task Controller - basic 
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 Task Controller – GEO (TC-GEO) 
 

→ TC-GEO funktsioon ei saa eksisteerida ilma TC-BAS funktsioonita 
 

– selle funktsiooni jaoks on vajalik GPS-signaali olemasolu 

 
 

AMAZONE ISOBUS-seadmed toetavad 

TC-BAS funktsiooniga: 

Aeg tööasendis 

Läbitud vahemaa tööasendis 

Kogu töötatud pind 

Summeeritud külvatud kogus (teoreetiline / tegelik) 

 

ja TC-GEO funktsiooniga: 

Hetkeline paagimaht (teoreetiline / tegelik) 

Väljuva koguse ettenähtud väärtus 

Väljuva koguse tegelik väärtus 

Väljuva väärtuse tegelik, protsentuaalne väärtus 

Sisse/väljalülituse viivituse soovitud väärtus 

Sisse/väljalülituse viivituse tegelik väärtus 

ISOBUS 

- funktsioonid 
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- TC-GEO sertifitseeringuga masina ja sobiva koduarvutiga on võimalik 

koostada väljakülvikaarte, näit. Kombaini saagikusekaarti järgi on võimalik 

järgmiseks aastaks koostada väetamiskaarti.  

- Allnäidatud viisil on näiteks võimalik luua väetamiskoguseid illustreeriv 

   DGPS-positsioneeritud kaart 

Väetisekoguste koht/kogus 

väärtuste määratlemine 

koduarvutis 

Task Controller - geo-based 
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Task-Controler Section Control (TC-SC) 

• Tööosade automaatne lülitus 

Funktsioon lülitab erinevaid tööosasid sisse/välja     

Ei sisalda teisi TC funktsioone. 

Andmevahetus põlluregistriga ei ole võimalik. 
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- Task Controller Section Control funktsioon laiendab  

 TC-bas ja TC-geo funktsioone 

- Eelduseks on DGPS signaal, mis saadakse sobivalt antennilt, andmete vahepealne 

töötlus toimub üle Task Controller funktsiooni 

-Funktsiooniga TC-SC on võimalik ühendatud ISOBUS-seadme automaatsete lülituste  

 asukohapõhine läbiviimine  

- näit. taimekaitsepritsi või väetisekülviku automaatne tööosade sisse/välja lülitamine 

- Võimalik on aga ainult sisse/välja lülituste sooritamine, mitte aga sooritusnormi 

muutmine. 

Task Controller - Section Control 



VKF 

Basic Tractor ECU (TECU) 

• Esitleb traktori funktsiooni ISOBUS ühenduses 

 

• Esitleb teistele ISOBUS ühenduses olevatele seadmetele 

traktoripõhist informatsiooni nagu:   

liikumiskiirus 

jõuvõtuvõlli pöörded 

 

• AMATRON3 ja CCI-terminalidel on ka simuleeritud TECU 

funktsioon seadmete järelvarustamise lihtsustamiseks.  

• AMAPAD –il peaks alates 01.07.2014 TECU funktsioon saadaval 

olema 
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-  Kasutades funktsiooni Basic Tractor ECU eristatakse 3 erinevat klassi (Class 1-3) 

- Class 1  Basic Tractor ECU funktsioon edastab haagitud seadmele järgmiseid andmeid: 

   traktori liikumiskiirus, jõuvõtuvõlli pööretearv ja haakeseadmete positsioon.   

  

 Class 2 laiendatud informatsioon, näit. kütusekulu    

-  Oluline on selline informatsioon sellistele haakeriistadele nagu näit. väetisekülvik  

-  Kui puudub võimalus või soov kasutada Tractor ECU funktsiooni on võimalik  

   järelveetavad    seadmed varustada liikumiskiirust määrava rattaanduriga.  

- ISOBUS haakeriist kasutab saadud andmeid näiteks liikumiskiirusest sõltuva              

väljakülvikoguse   reguleerimiseks  

- Arvestada on võimalik ka haakeseadme haakevinkliga näiteks. sellest sõltuva töölaiuse 

muutmiseks 

Basic Tractor ECU 
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Eelised: 

- Liikumiskiirusest sõltumatu väljakülvikogus 

- Ühendusvinklist sõltuvad haakeriista seadistused 

andmete edastamine 

töö korrigeerimine 

Basic Tractor ECU 
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- Basic Tractor ECU funktsioonilaiendus (Class 3) 

-  Eesmärk: võimalikult paljude traktori tööfunktsioonide suunamine  

- Võimaldab haakeriistal juhtida traktori tööfunktsioone (sobitab liikumiskiirust) 

- Võimalik on selle funktsiooniga üle võtta ka näiteks traktori hüdraulika töö   

juhtimine 

- Võimalik on ka mitmete seadmete üheaegne Advanced Tractor ECU 

funktsioonikasutus  

- Advanced Tractor ECU ei ole hetkel veel tavatarbimises kasutusel 

Advanced Tractor ECU  
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Eelised: 

- Juhi töökoormust vähendatakse sellega funktsiooniga märgatavalt.  

- Traktori hüdrosüsteemi juhtimine sellisel määral annaks nii suure aja kui energia   

kokkuhoiu kui ka samaaegse tootlikkuse märgatava tõusu. 

- Väheneks ka haakeriista soetuskulud 

andmete edastamine 

Informatsiooni edastamine 

Järelreguleerimine 

Advanced Tractor ECU  
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-  ISOBUS funktsioon Sequence Control  on loodud teatud masinafunktsioonide 

automatiseerimiseks 

- Traktori ja haakeriista funktsioone juhitakse kombineeritult 

- Automaatne põlluotsa juhtimine: 

 

- haakeriista ülesse tõstmine 

- haakeriista tööfunktsiooni peatamine 

- automaatne traktori ümberpööramine 

- haakeriista tööfunktsiooni taaskäivitamine 

- haakeriista tööasendisse viimine 

 

 

- Sequence Control ISOBUS funktsioon ei ole veel tavatarbimises saadaval 

Sequence Control (iTEC PRO JOHN DEER-ilt) 
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Eelised: 

 

- Kindlate, pidevalt korduses olevate tööfunktsioonide automatiseerimine 

vähendab oluliselt traktoristi töökoormust 

- Automaatselt teostatavad töökäigud sooritatakse alati ühesuguse täpsusega 

Sequence Control 
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Eelised: 

- Üle Universal Terminali juhitav funktsiooni on võimalik kiire haakeriista  

seiskamine  

- Eriti efektiivne kui kasutuses on mitu ISOBUS seadet korraga 

- Ohutustehniline eelis 

ISOBUS Shortcut Button 
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sisenemine andmebaasi 

www.aef-isobus-database.org 

 

- arvatav lehekülje avamine aastal 2014 

- alates 2013 aasta keskpaigast erinevate ISOBUS funktsioonide sertifitseerimine 

- vanad DLG-sertifitseeringud võetakse üle 

- AMAZONE ootab AEF-sertifikaate! 

AEF sertifitseerimine 
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