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Mikä Isobus on?

?



Isobus on menetelmä jolla kytketään nykyaikaisia

maataloustraktoreita, työkoneita ja ohjainlaitteita

toisiinsa merkistä riippumatta elektroniikan tasolla.

Mikä Isobus on?



Isobus on myös:

Mikä Isobus on?

• Standardisoitu kommunikointiprotokolla maatalouskoneisiin

• Perustuu ISO 11783 standardiin ja CAN väylään (bus), tästä 

tulee nimi  ISOBUS



Mikä Isobus on?

Isobus tavaramerkin omistaa AEF (Agricultural Industry 

Electronics Foundation), joka on maailmanlaajuinen 

maatalouskoneiden valmistajien organisaatio joka myös vastaa 

Isobus kehityksestä ja virallisesta laitteiden hyväksynnästä 



Mikä Isobus on?

• Virallisen hyväksynnän (Conformance Test) läpikäynelle Isobus

laitteelle myönnetään AEF Certified- merkki

• Tämän jälkeen valmistaja saa laittaa tuotteen kansainväliseen
AEF tietokantaan

https://aef-isobus-database.org/

https://aef-isobus-database.org/


Isobus Hyödyt

• Helpompi asentaa, standardisoidut kaapelit ja liittimet

• Helpompi käyttää, yksi näyttö riittää mutta voi käyttää useampaa näyttöä

• Mahdollistaa laajentamisen ja lisävarusteet, esim. apuohjain

• Tarkempi työ pellolla (Section Control ja TC-GEO)

• Säästää kustannuksia esim. lannoituksessa

• Työn dokumentointi mahdollista

• Mahdollistaa paikkakohtaisen viljelyn



Isobus Hyödyt

Kumpi on ISObus ?

© Kverneland AS



Isobus järjestelmä

Tyypillinen Isobus perusjärjestelmä sisältää Yleisnäytön (UT), 

Työkoneen ohjausyksikön (I-ECU), Traktorin ohjausyksikön (TECU) 

ja Isobus väylän sekä liittimet 
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Isobus järjestelmä

Nykyaikainen Isobus järjestelmä voi tarvittaessa sisältää ison 

määrän erilaisia toimilaitteita kytkettynä samaan Isobus

tiedonsiirtoväylään 
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Mikä tekee traktorista Isobus traktorin?

Traktorissa pitää olla:

1. Isobus liittimet (IBBC, Incab connector)

2. Isobus näyttö

3. Isobus ECU*

4. Isobus Sertifiointi

*ECU = Electronic Control Unit = Elektroninen Ohjausyksikkö

Isobus järjestelmä



Mikä tekee työkoneesta Isobus työkoneen?

Työkoneessa pitää olla:

1. Isobus työkoneliitin

2. Isobus käyttöliittymä

3. Isobus ECU*

4. Isobus Sertifiointi

Isobus järjestelmä

*ECU = Electronic Control Unit = Elektroninen Ohjausyksikkö



Isobus Toiminnallisuudet

Maatalouskonevalmistajat maailmanlaajuisesti ovat hyväksyneet 

ISOBUS protokollan yhteiseksi kommunikaatioväyläksi 

työkoneiden, traktoreiden ja maatilan tietojärjestelmien välillä

• Perustana ISO 11783 standardisarja

• Tavoitteena on, että kaikki laitteet valmistajasta 

riippumatta ovat yhteensopivia toistensa kanssa

• Laitteiden ominaisuudet on määritelty Isobus

toiminnallisuuksina, joiden avulla 

yhteensopivuutta voidaan tarkastella



Isobus Toiminnallisuudet 2020

UT- Universal Terminal

AUX-N – Auxiliary Control New

AUX-O – Auxiliary Control Old

TC-BAS – Task Controller Basic

TC-SC – Task Controller Section Controller

TC-GEO – Task Controller Geo

TECU – Tractor ECU 

TIM – Tractor Implement Management  

ISB – ISOBUS Shortcut Button 

FMIS – Farm Management Information system

FS – File Server 



UT – Universal Terminal

• Työkone voitoimia minkä tahansa

UT:n kanssa valmistajasta riippumatta

• Yksi UT voi toimia saman aikaisesti

usean työkoneen näyttönä

• Työkoneen ohjain (I-ECU) varastoi ja lataa 

työkoneen käyttöliittymän UT:n näytölle

• UT näyttää tietoa joka on vastaanotettu

työkoneen ohjaimelta

• UT välittää komennot käyttäjältä

työkoneen ohjaimelle



AUX-N – Auxiliary Control ”new”

• Lisälaite, esimerkiksi joystick, jolla 

voidaan hallita monimutkaisempia

työkoneita

• AUX- ohjaimen kytkentä työkoneen

ohjaukseen tehdään UT näytöltä 

löytyvällä yhdistystoiminnolla

• AUX- ohjaimena voi toimia 

myös traktorin oma 

hallintalaite



AUX-O – Auxiliary Control ”old”

• Lisälaite, esimerkiksi joystick, jolla 

voidaan hallita monimutkaisempia

työkoneita

• Osa terminaaleista ja työkoneista

tukee kumpaakin AUX-

toiminnallisuutta

• AUX- N ja AUX-O eivät ole 

yhteensopivia keskenään



TC – Task Controller, Tehtäväohjain yleistä

• Tehtäväohjain on yleensä osa UT- näyttöä

• Voi olla myös itsenäinen laite

• Kaikissa UT- näytöissä ei ole tehtäväohjainta

• Nämä tehtäväojaimen kolme toiminnallisuutta

voivat olla laitteessa erilaisina yhdistelminä

• Tarvitsee toimiakseen TC- toiminnallisuuksia

tukevan työkoneen

• TC-BAS ja TC-GEO tarvitsevat myös

tehtävätiedoston 



TC-BAS – Task Controller BASIC

• Tehtäväohjain jolla voi dokumentoida

Isobus työkoneen tuottamat työsuorituksen kokonaisarvot

• TC:n ja maatilan ohjelmistojen välillä tieto siirretään 

ISO-XML muotoisessa tehtävätiedostossa

• Tarvitsee toimiakseen myös TC-BAS toiminnallisuutta 

tukevan työkoneen



TC-GEO – Task Controller GEO

• Tehtäväohjain jolla voi tokumentoida

Isobus työkoneen tuottaman työsuorituksen paikkakohtaisesti

• Myös paikkakohtainen säätö, eli 

”täsmäviljely”on mahdollista

• Tarvitsee toimiakseen paikkakohtaisesti 

suunnitellun Isobus Task- tiedoston

• Tarvitsee toimiakseen myös TC-GEO 

toiminnallisuutta tukevan työkoneen

• Tarvitsee toimiakseen GNSS- laitteen



TC-SC – Task Controller Section Control

• Automaattinen työkoneen osioiden päälle-

ja poiskytkentä perustuen paikkatietoon

ja haluttuun päällekkäisajon määrään

• Tarvitsee toimiakseen  TC-SC toiminnallisuutta

tukevan työkoneen ja GNSS- laitteen



TECU – Tractor ECU

• Traktorin Isobus ”tietokone”

• Traktori tarjoaa tietoja Isobus väylälle muiden 

Isobus toimilaitteiden käytettäväksi kuten

ajonopeus, nostolaitteiden asema, PTO- nopeudet,

hyrauliikkaventtiilien virtaus,valotiedot yms.

• Traktorissa on Isobus liittimet työkonetta varten

takana ja optiona myös edessä, sekä liitin hytissä

esim. terminaalia varten



TIM – Tractor Implement Management

• TECU toiminnallisuuden ollessa yksisuuntainen

TIM toiminnallisuus on kaksisuuntainen

• TIM traktori sallii työkoneen ohjata tiettyjä

traktorin toiminnallisuuksia, kuten ajonopeutta

tai ulkoisen hydrauliikan virtauksia

• TIM toiminnallisuudella varustettu traktori

vaatii parikseen TIM toiminnallisuutta tukevan

työkoneen



ISB – ISOBUS Shortcut Button

• Mahdollistaa terminaalista käynnistettyjen

toimintojen pysäyttämisen

• Tarpeellinen nopeaan pysäyttämiseen

esimerkiksi silloin, kun traktorissa on 

kiinni useampi työkone tai työkoneen

käyttöliittymä ei ole aktiivisena terminaalissa

• ISB on yleensä osa terminaalia, voi olla 

myös itsenäinen laite



FMIS – Farm Management Information System

• Suunnitteluohjelmisto jolla pystyy

tekemään Isobus Tehtäviä (TASK)

• Tehtävätiedoston pitää olla ISOXML

muotoista



FS – File Server

• Tiedostovarasto esimerkiksi Isobus Task- tiedostoille

• Voi olla itsenäinen Isobus laite

• Yleensä osa UT- terminaalia

• Hallitaan komennoilla

• Toimii taustalla



Isobus Liittimet

• Iso 11783 standardi määrittelee liittimet joita käytetään Isobus laitteissa

• Liittimien tarkka määrittely mahdollistaa eri valmistajien laitteiden 

kytkemisen toisiinsa



Isobus Liittimet

• Bus Extension Connector – Väylän jatkoliitin

• Pitää sijaita traktorin hytissä, oikealla puolella kuljettajan 

istuimesta katsottuna, yleensä konsolien sisällä

• Tarkoitettu pysyväisluonteisten laitteiden, kuten terminaalin kytkentään



Isobus Liittimet

• In Cab Connector – Ohjaamoliitin

• Pitää sijaita traktorin hytissä näkyvissä

• Tarkoitettu lisälaitteiden kytkentään kuten terminaali, apuohjain yms. 



Isobus Liittimet

• Diagnostic Connector – Huoltoliitin

• Pitää sijaita traktorin hytissä helposti saavutettavassa paikassa

• Tämä liitin on huoltohenkilön huoltotyökalua varten 



Isobus Liittimet

• Impelement Bus Breakaway Connector – Työkoneliitin, eli IBBC

• Työkoneliittimen tulisi sijaita traktorin takana samaan suuntaan kuin valoliitin

• Optiona työkoneliitin voidaan asentaa myös etutyökonetta varten traktorin 

eteen hydrauliikka ulostulojen läheisyyteen



Isobus Väylä

• Väylää pitkin Isobus laitteet kommunikoivat

toistensa kanssa

• Väylä itsessään muodostuu kahdesta toisiinsa 

kiedotusta johtimesta

• CAN LOW vihreä johdin

• CAN HIGH keltainen johdin

• Väylä kulkee traktorista IBBC- liittimen

kautta työkoneeseen



Isobus Väylä

Johtimet IBBC- liittimessä:

Päävirta työkoneelle

ECU maadoitus

Pää maadoitus

CAN- väylä LOW

CAN- väylä HIGH

ECU virta

Terminointi kytkentä

Terminointi virta

Terminointi paluu



Isobus Väylä

• Isobus väylään liitetyt laitteet muodostavat 

yhtenäisentiedonsiirtolinjan kaikkien kytkettyjen 

laitteiden välille



Isobus kommunikointi

• Isobus laitteiden toiminta perustuu laitteiden väliseen viestien vaihtoon

• Tullessaan väylälle laite tekee osoitteenvarauksen ja ilmoittaa

”nimensä” muille väylällä jo oleville laitteille

• Osoitteenvarauksen jälkeen laite muodostaa ”keskusteluyhteyden”

tarvittavaan laitteeseen, esim. terminaali ja työkone



Moro, olen UT

Olen kylvökone, millainen UT olet?

Puhun Suomea ja minulla on kosketusnäyttö,

näyttöni koko on 800 X 480 pikseliä …

Hyvä, tässä on minun käyttöliittymä

Käyttäjä painaa nappia, esim. oikea merkkari alas

Työkone suorittaa, oikea merkkari alas

Isobus kommunikointi



Kiitos


