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TC – Task Controller, Tehtäväohjain yleistä



TC – Task Controller, Tehtäväohjain yleistä

• Tehtäväohjainten kirjo markkinoilla on aika 

suuri ja niiden käyttöliittymät poikkeavat toisistaan

• Yhtenäisiä ”käyttöohjeita” näille laitteille

ei pysty antamaan

• Tehtävätiedosto (TASK) on rakenteeltaan 

samanlainen kaikille tehtäväohjaimille

• Tehtävätiedosto kertoo tehtäväohjaimelle mitä tietoja kerätään ja miten,

tai täsmäviljelyssä mitä säädetään ja missä paikassa lohkolla

• Tehtäväohjain välittää tehtävätiedoston käskyt työkoneelle ja kerää

tehtävässä määritellyn datan 



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 BAS

• 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



Isobus TASK – tehtävätiedosto

• Isobus tehtävätiedosto (TASK) on toimintaohje tehtäväohjaimelle,

joka puolestaan välittää käskyt työkoneelle

• Tehtävätiedostossa on Isobus standardin mukaisesti määritelty

esimerkiksi millä perusteella tietoa kerätään, esim.

aika, matka, pinta- ala

• Paikkakohtaisessa viljelyssä tehtävätiedostosta löytyvät myös 

lohkon ja säätöalueiden rajat ja aluekohtaiset tarvikemäärät

• Tehtävätiedostoon voi tallentaa myös muita tietoja; tilan nimi, 

lohkon nimi, viljeltävä kasvi, kuljettaja, työkoneen tiedot yms.



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Wisu- ja Agrismart palveluissa

Esimerkkinä lannoitustehtävän tekeminen näissä palveluissa



Isobus Tehtävätiedoston luominen

MinunMaatilani Wisussa

Valitaan tehtävälaji

• Lannoitus

• Kasvinsuojelu

• Kylvölannoitus

• Maanmuokkaus

• Yms.



Annetaan tehtävälle 

nimi ja valitaan 

kasvu- tai peruslohko 

kartalta

Isobus Tehtävätiedoston luominen

MinunMaatilani Wisussa



Lannoitustehtävässä

levityskarttaa varten

tarvitaan 

kasvillisuusindeksi

sopivalta ajanhetkeltä

Isobus Tehtävätiedoston luominen

MinunMaatilani Wisussa



Syötetään lannoitteen

nimi ja määrä. Tämän

jälkeen levityskarttaa

voi muokata, jonka 

jälkeen tehtävän

voi siirtää muistitikulle

ja edelleen 

tehtäväohjaimelle

Isobus Tehtävätiedoston luominen

MinunMaatilani Wisussa



Tehtävä esimerkki tehtäväohjaimen ruudulla

Isobus Tehtävätiedoston luominen

MinunMaatilani Wisussa



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Valitaan lohko kartalta 

jolle halutaan tehdä 

säätötehtävä ja valitaan 

tehtävän luonti



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Luodaan uusi tehtävä ja lisätään sille tarvike



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Säätökartan pohjana voi käyttää sopivaa 

kasvillisuusindeksiä, jonka päälle voi piirtää säätökartan



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Piirretään säätöalueiden rajat ja asetetaan

halutut määrät prosentteina perustasosta, tallennetaan säätökartta.



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Siirretään valmis tehtävä 

muistitikulle 

ja edelleen tehtäväohjaimeen.



Isobus Tehtävätiedoston luominen

Agrismart palvelussa

Tehtävä esimerkki tehtäväohjaimen ruudulla



Kun tehtävä on saatu valmiiksi 

viljelysuunnitteluohjelmassa, siirretään

Se tehtäväohjaimeen USB- muistitikulla.

Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen

Valitaan tehtävä tikulta



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen

Yhdistetään tuotteet koneeseen



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen

Yhdistetään tuotteet koneeseen



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen

Valitaan miten kartta näkyy näytöllä



Isobus Tehtävätiedoston vieminen 

tehtävänohjaimeen

Sitten työn voi aloittaa



Paikkatieto Isobussissa

• Isobus koneyhdistelmässä tehtäväohjain 

on se toiminnallisuus joka käyttää paikkatietoa

• Paikkatiedon osalta Isobus standardi ”lainaa” kahta eri 

NMEA (Nationa Marine Electronics Association) -standardia käyttöönsä

• Ne ovat NMEA-0183 ja NMEA 2000

• Nämä standardit ovat maailmanlaajuisesti ja yleisesti paikannuslaitteissa 

käytettyjä 



Paikkatieto Isobussissa, NMEA-2000

• NMEA 2000 standardin mukainen paikkatieto on samantyyppistä

CAN- väylä liikennettä kuin muukin viestiliikenne Isobus väylällä

• NMEA 2000 paikkatietolaitteet kytketään Isobus väylään samalla tavoin 

kuin muutkin Isobus toimilaitteet, ei tarvita ylimääräisiä kytkentöjä 

• NMEA 2000 laite tuottaa useita erilaisia viestityyppejä, on tarpeen varmistaa

viestien sopivat asetukset tehtävänohjaimelle laitteiden hankinnan yhteydessä



Paikkatieto Isobussissa, NMEA-0183

• NMEA-0183 on sarjamuotoista viestiliikennettä

• NMEA-0183 laitetta EI kytketä Isobus väylälle vaan suoraan tehtäväohjaimen

sarjaporttiin

• NMEA-0183 laite tuottaa myös useita eri viestityyppejä joten on tarpeen 

varmistaa viestien sopivat asetukset tehtäväohjaimelle laitteita hankittaessa

• NMEA-0183 paikkatietolaite on tällä hetkellä yleisimmin käytössä Isobus

tehtävänohjaimien kanssa



Paikkatieto Isobussissa

• Uudemmissa traktoreissa joissa on 

automaattiohjaus  varusteena 

voidaan sitä yleensä hyödyntää 

paikkatiedon lähteenä Isobus

tehtäväohjaimelle

• Tällaisissa traktoreissa on usein 

myös Isobus tehtäväohjain

varusteena, tai lisenssi maksamalla

otettavissa käytöön



Kiitos


