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K
aikuluotainten tek-
niikka kehittyy nyt 
hurjaa vauhtia. Kai-
kupulssien hertsilu-
vut nousevat, skan-

naavien tekniikoiden tarkkuus 
paranee ja uusimpana ominai-
suutena reaaliaikainen luotain-
kuva on jo lyönyt läpi.

Garmin esitteli ensimmäisenä 
elävää vedenalaista luotainku-
vaa tuottavan tekniikan muu-
tama vuosi sitten, ja nyt se esit-
teli jo sen toisen sukupolven.

Tilanne on luonnollisesti kuu-
mottanut sen kilpailijan Navi-
con leirissä, mutta Navicolta on 
tulossa vastaus. 

Lowrance esittelee elävää 
kuvaa skannaavan kaikutekniik-

kansa uudessa, kosketusnäy-
töllä ja näppäimistöllä varuste-
tussa HDS Live -monitoiminäy-
tössä, jonka kaikuominaisuuk-
sia on parannettu monin tavoin. 
Elävä luotainkuva ei ole kuiten-
kaan mukana ihan vielä, koska 
sen kaikuanturi ei ole valmis. 

Nimenomaan anturi on se 
teknisesti hankala osa, jonka 
tehtävänä on kuvan muodos-
taminen. Monitoiminäyttö vain 
esittää sen.

Uusi anturi on tarkoitus esi-
tellä vuoden 2019 alkupuolis-
kolla, ja sen kuva toimii myös nyt 
esitellyssä HDS Livessä, mahdol-
lisesti softapäivityksen jälkeen.

HDS Livessä kuten myös 
Lowrancen uudessa Elite Ti2 

-mallisarjassa kaikuluotaimen 
ominaisuudet on paketoitu 
Active Imaging -ominaisuu-
deksi, jossa on mukana chirp 
sekä skannaavat tekniikat alas-
päin ja viistoon. 

Nämä tekniikat eivät ole uusia, 
mutta nyt ne on sisäänraken-
nettu monitoimilaitteeseen. 
Livessä on myös kolmiulottei-
nen 3D Structure Scan. Nämä 
eivät siis vaadi erillisiä mustia 
laatikoita, ainoastaan sopivan 
anturin.

HDS Live -mallisarjan suurin 
luotaustaajuus on 800 kHz, ja 
lisäksi anturi lähettää pulsseja 
tuplasti aiempaa nopeammin. 
Nämä molemmat ominaisuu-
det selkeyttävät kuvaa. 

Sarjan 12- ja 16-tuumai-
sissa näytöissä on tehokkaampi 
neliydinprosessori ja hdmi-lii-
tin. Monitoiminäytöt toimivat 
siis mobiililaitteiden lisänäyt-
tönä sopivan adapterin kanssa. 
Monitoiminäyttö esittää myös 
älypuhelimen ilmoitukset Blue-
tooth-tiedonsiirtona. 

Suurimmissa laitteissa on 
lisäksi neljä ohjelmoitavaa näp-
päintä.

Lowrancen kanta-asiakkaat 
varmasti odottelevat kuumei-
sesti elävän kuvan saapumista. 
Ainakin jos Garminia käytetään 
vertailukohtana, luvassa on 
harppaus uudelle tasolle. 

www.lowrance.eu/fi

Lowrancen kaiku pian
reaaliaikaiseksi

Timo Kuukkanen

Uutta elektroniikkaa
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Maailman pienin 
hätäpaikannin
Henkilökohtaisten hätäpaikan-
timien suurin epäkohta on se, 
että niiden kantaminen venei-
lyvarusteissa on hankalaa. Siksi 
iso ja kömpelösti muotoiltu laite 
on usein veneen lokerossa sil-
loin, kun sitä eniten tarvittaisiin. 

Ranskalaisbrändi Simyn jul-
kistama My-Ais tuo helpotusta 
siihen, sillä valmistaja on käyt-
tänyt voimavarojaan laitteen 
pienentämiseen. My-Ais on 
älypuhelinta selvästi solakampi. 
Siksi sen epämukavuuskerroin 
on mahdollisimman pieni, kun 
se on kiinnitetty pelastusliiviin.

My-Ais lähettää veden va-
rassa olevan henkilön gps- 
sijainnin vhf-taajuuksilla, ja se 
näkyy mies-yli-laidan-pelas-
tuskohteena lähellä olevien 
alusten ais-järjestelmässä. 
Lisäksi siinä vilkkuu havaitse-
mista helpottava valo.

Hätäpaikanninta myy Iso- 
Britanniassa sijaitseva verkko-
kauppa www.simy-beacons.
co.uk 199 euron kappalehintaan.

www.simy-beacons.com

Simrad Halo24 
pukeutui kupuun
Navico-ryhmä on julkista-
nut toisen sukupolven mallin 
Halo-tutkasta, joka oli markki-
noiden ensimmäinen siviilikäyt-
töön valmistettu pulssikomp-
ressiotutka. 

Simrad- ja Lowrance-tuote-
nimillä markkinoitava Halo24 
on saanut ylleen 24-tuumai-
sen kuvun eli se sopii nyt myös 
purjeveneisiin ja pienempiin 
veneisiin paremmin kuin enti-
set 3-, 4- ja 6-jalkaiset avoan-
tennimallit. 

Halo24 on saanut myös tut-
kapulssin doppler-ilmiöllä toi-
mivan liikkuvien kohteiden vär-
jäyksen, joka erottelee ne kiin-
teistä kohteista. Venettä lähes-
tyviä maaleja korostetaan ja 
etääntyviä himmennetään 
ympäristöstä erottuvilla värillä.

Antennin pyörimisnope-
utta on kasvatettu 60 kierrok-
seen minuutissa 2 meripenin-
kulman kantamalle asti. Lähi-
navigoinnissa kuva päivittyy siis 
sekunnin välein, kun aiemmalla 
48 rpm nopeudella siihen meni 
1,25 sekuntia. 

Halo24:n terästetyissä omi-
naisuuksissa on painotettu 
erityisesti lyhyiden kantamien 
navigointia, mikä on muuten-
kin huvivenetutkien tärkein pai-
nopiste. Jopa 48 meripeninkul-
maan ulottuvien pisimpien kan-
tamien hyöty tulee esiin lähinnä 
sadekuurojen reittien määritte-
lyssä.

www.simrad-yachting.com/fi-fi

Uutta elektroniikkaa

Kamerat navigoimaan
Lämpökameroistaan tunnettu 
Flir on ottanut näkyvälle valolle 
herkät videokamerat mukaan 
navigointiin. Se kutsuu toimin-
toa Clear Cruise AR -teknolo-
giaksi, jonka tarkoituksena on 
parantaa veneilijän tilannetie-
toisuutta.

Järjestelmä toimii Raymarine 
Axiom-monitoiminäyttöjen ja 
Cam210 HD -merikameroiden 
yhteistyönä. 

Kun kamera saa havainnon 
vesistössä olevista merimer-
keistä, ais-maaleista tai muista 
kohteista, järjestelmä sijoittaa 
ne omana kerroksena Axiomin 
merikartalle ja haluttaessa esit-
tää kohteesta myös tunnista-
mista helpottavan reaaliaikai-
sen kuvan. Clear Cruise AR 

-teknologiasta on erityisesti 
hyötyä monimutkaisessa väy-
lästössä ja ruuhkaisilla vesillä. 
Kippari ymmärtää selkeämmin 
tilanteen veneen ympärillä.

Kameroiden havaitsemat 
kohteet pystytään sijoittamaan 
kartalle oikeaan sijaintiinsa Ray-
marine AR200 -videonvakau-
tuslaitteen avulla. Se sisäl-
tää paikannus- ja keulasuun-
ta-anturit. 

Järjestelmän käyttöönotto 
edellyttää uuden Lighthouse 
3.7 -käyttöjärjestelmän asen-
tamista Axiomiin. Jos Axiomin 
omistaa jo ennestään, kamera-
navigointilaitteisto maksaa alle 
1 500 euroa.

www.raymarine.fi


