
Käyttökokemuksia Humminbird 797c2i viistokaiusta

Testiolosuhteet:

Testit suoritettiin läntisellä suomenlahdella 1.5 - 1.10 välisenä aikana. Tänä aikana oli mahdollisuus kokeilla
laitetta erilaisissa olosuhteissa. Ajettiin keleissä missä esiintyi voimakas lämpötilaero pohja ja pintaveden välillä,
sekä myös tasalämpöisissä vesissä. Joskus oli runsaasti häiritsevää levää, ja joskus oli taas kirkkaampaa vettä kölin alla.
Laitetta on tätä kirjoitettaessa käytetty noin 80 tuntia.

Testivene

Testiveneenä toimi koko testin aikana puolikatettu 23 jalkanen lasikuitufiskari, jonka 
maksiminopeus on 9 solmua. Anturi oli sijoitettu veneen keulaan, syystä että tämän veneen
perästä ei olisi löytynyt tarpeeksi “tyyni” paikka anturille. Ajetut nopeudet vaihtelivat 3 ja 8 solmun
välillä. Laitteen toimivuus kohtuullisessa merenkäynnissä oli positiivinen yllätys. Toki saa varautua
että erottelukyky alkaa kärsimään kun aallokko alkaa keikuttamaan venettä. 

Testin aikana todettu viistokaiun “kantama”. 

Käyttökelpoinen syvyysalue on syvimmillään noin 22-25 metriä. Kun mennään tätä syvemmälle
alkaa kölilinjan alapuolella oleva “sokea sektori” olemaan sen verran leveä että kuviin ei jää enää
kuin reuna-alueet näkyviin. Maksimi kantama sivuille riippuu veden “puhtaudesta”. Maksimi 
etäisyys kummallekin sivulle on 120m. Tällä etäisyydellä nähdään enää vain erittäin suuret ja 
selkeät kohteet kuten kallion seinämät. Kirkkain alue on noin 50-60 metriä. Puuhylkyjä etsiessä 
tai kuvatessa on maksimi syvyys noin 20 metriä ja etäisyys sivuille noin 45 metriä, tai vähemmän 
mikäli aikoo löytää “vaikeita” kohteita. Tällöin on kokonaispeittoalue kummatkin sivut yhteenlaskettuna on kuitenkin 90m.

Minkälaisia esineitä voi nähdä viistokaiulla?

Pääsääntöisesti voi sanoa että kovat kompaktit esineet kuten kivi, ja metalli erottuvat hyvin. Pehmeät materiaalit
kuten vettynyt puu, autonrenkaat ja muovit näkyvät huonosti ja joskus ei ollenkaan. Esim. 500v vanhan puuhylyn
kaaret voivat olla lähes näkymättömiä, kun taas paksu tammilankku voi näkyä erittäin  hyvin. 
Myös jopa kookkaiden metalliesineiden näkeminen voi olla vaikeaa, jos niiden pinnalla on runsaasti kasvillisuutta,
ja esim. sinisimpukoita. Kaikkea mitä sisältää kaasua (ilmaa) antaa myös hyvän kaikukimmokkeen. Tällaiset esineet
voivat olla kalat (uimarakko), sukeltajan ilmasäiliö, hänen kuivapuvussa oleva ilma, ja uloshengitettävät ilmakuplat.
Myös rakkolevä, tai potkurivanasta syntyvät kuplat erottuvat hyvin. Kalaparvet, ja isommat yksittäiset kalat erottuvat 
myös hyvin.  

Minkä kokoisia esineitä voi nähdä tai löytää?

Ohjekirjassa puhutaan muutaman tuuman erottelukyvystä. Tämä on vain osittain totta. Laitteella voi kyllä jossakin
tapauksissa nähdä jopa vedenalaisen kaapelin. Paksumpi kettinki näkyy jo hyvin. Kokeilujen mukaan pitää
yksittäinen metallikappale, tai kivi olla jo noin 50 cm kanttiinsa, jotta se erottuisi selvästi. Kyse ei välttämättä 
ole siitä etteikö kaiku pystyisi havaitsemaan pieniä esineitä, vaan että niiden hahmottaminen pienessä 
ruudussa voi olla melko vaikeata. Soutuvene on pienemmästä päästä oleva yksittäinen esine mitä varmasti 
löytää jos käy etsimään, ainakin jos syvyyttä alkaa olemaan muutamia metriä enempää.

Ympäristön vaikutus viistokaiun kuvanlaatuun.
Yksittäisten esineiden löytäminen riippuu myös useista ympäristötekijöistä. Termokliininen kimmoke, eli kova
raja kylmän ja lämpimän veden välissä on yksi häiriötekijä. Pintahäiriöt ovat myös varteenotettava tekijä. Nämä
ovat mielestäni kuitenkin pystytty eliminoimaan melko hyvin tässä laitteessa. Testiveneessäni en havainnut
että olisi syntynyt minkäänlaisia häiriöitä jotka olisivat johtuneet muista sähkölaitteista. Veneessä oli käytössä 
myös toinen kaikuluotain ja gps-laite, mutta en havainnut että näiden läsnäolo olisi vaikuttanut mitenkään 
Humminbirdin toimintaan. 
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Entäs kun  mielenkiintoinen esine on havaittu?

Esineen tarkka paikantaminen esimerkiksi sukellusta varten, on Humminbird 797c2i.llä todella helppoa.
Näyttöruudussa olevaa kuvaa “pysäytetään” painamalla “shift” nappulaa. Tässä tilassa voi kuvaa katsella
rauhassa. Ruutuun ilmestyy myös ristikko. Ristikkoa voi siirtää kohteen päälle, ja suurentaa kuvaa lähempää
tarkastelua varten. Kuvan rakeisuudesta johtuen tästä on kuitenkin harvemmin mitään hyötyä.
Kun ristikko on löydetyn kohteen tai esineen päällä painetaan “mark” nappulaa ja kuva tallentuu
SD-kortille. SD-kortilla tallentuu myös kohteen tarkat kordinaatit. Tämän lisäksi karttaplotterin kartalle ilmestyy
myös kuvake joka kertoo löydetyn kohteen sijainti. Huolimatta siitä että missä vene on ollut kuvan tallennushetkellä!

Kun kohde on paikallistettu ja sijainti on kartalla kuvakkeen muodossa, voidaan kohteeseen löytää esim. “go to”
toiminolla. Käytännössä on moneen kertaan todettu että kun tällä menetelmällä lähestytään kohdetta, on 
osumatarkkuus ollut noin 7 metriä!  Eli hylkyetsinnässä aivan riittävä.

Kun tallennetaan kuivia muistikortille niin niitä voi myös tallentaa ja tarkastella kotona kaikessa rauhassa omalla
tietokoneella. Jos haluaa, niin voi vaikkapa parantaa kuvien laatua kuvankäsittelyohjelmassa.
 

Milloin on Humminird 797c2i.sta sitten ihan oikeasti hyötyä?

Laite on alunperin kehitetty virkistyskalastajia silmälläpitäen, ja näissä hommissa se on ihan ehdoton.
Kalastaja näkee selvästi että missä on kiviä, louhikkoja, sorapohjaa, mutaa, kasvillisuutta jne. Näkemänsä
perusteella hän voi sitten tehdä johtopäätöksen että missä kalaa saattaisi esiintyä. Tietojen perusteella pystyy
myös välttämään sellaisia paikkoja jotka saattaisi rikkoa pyydyksiä.

Tavallisella veneretkeilijällä on myös hyötyä laitteesta esim. silloin kun hän etsii turvallista ankkurointipaikkaa.

Se ryhmä joka kuitenkin hyötyy ehkä eniten viistokaiusta on sukeltajat. Laitteella saa hyvän käsityksen 
sukelluskohteesta. Kuvan perusteella on jo helppo laatia sukellus-suunnitelma joka sisältää ilmansuunnat,
syvyydet, etäisyydet ja “maamerkit”.
Hylynetsinnässä tämä on aivan mainio apuväline niin kauan kun kohteet eivät sijaitse syvemmällä kun 
25 metriä. Mutta kyllähän tällä on löydetty myös muitakin mielenkiintoisia sukelluspaikkoja, kuten jyrkänteitä,
siirtokivilohkarealueita tai “kanjoneita”. Ja miksipäs ei, kai tällä voisi myös etsiä hakoteillä olevia sukellusryhmiä jos 
se katsotaan tarpeelliseksi ja turvalliseksi?
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Puuhylky 1700 luvulta syvyys 16 metriä. Sama hylky, mutta peräosassa on kaksi sukeltajaa 
tutustumassa hylkyyn.

Pahimmat häiriötekijät ovat paksut levämassat ja “nukka” joka esiintyy meressä lähinnä leväkukintojen aikana.
Myös esineen ympäristö vaikeutta tai helpottaa esineen löytäminen. Esimerkiksi metalliesineen erottaminen 
kalliorinteestä voi olla vaikeaa, tai jopa mahdotonta. Kuten myös puukappaleiden erottaminen kivien seasta. Mutta jos 
esimerkiksi hylky tai sen jäännöskenttä sijaitsee sorapohjalla, niin se erottuu paremmin. Myös kohteen alla olevan pohjan 
kaltevuudella on merkitystä kuvan laatuun. Jos kohdetta kuvaa rantaa kohti on kohteen heijastama varjo ehkä olematon? 
Rannasta kuvattu kohde antaa taas pidemmät varjot jotka paljastavat kohteen vaikka itse kohde ei antaisi riittävää
kaikukimmoketta. Näin silloin kun oletetaan että pohja viettää ulospäin rannasta.



Humminbird 797c2i.n erot verrattuna perinteiseen “hinattavaan” viistokaikuluotaimeen

Kun anturi sijoitetaan veneeseen ovat hyödyt siinä että viistokaiuttamisen voi harrastaa jopa erittäin 
ahtaissa ja matalavetisissä paikoissa. Kaiuttaminen on myös mahdollista sellaisissa paikoissa missä
“kalan” hinaaminen olisi liian riskialtista, kuten muun veneliikenteen seassa, tai karikkojen keskellä.
Myös se että veneen kippari voi hoitaa ajamisen, navigoinnin ja viistokaiuttamisen yksin on
pelkkä positiivinen seikka sekin.
Hinattavan anturin vahvuudet tulevat esille kun tehdään etsintöjä laajoilla ja syvillä alueilla. Kun
anturia saadaan lähemmäksi pohjaa, jää myös sokea sektori pienemmäksi. Myös kohteiden varjot
tulevat pidemmiksi ja näin ollen ne paljastavat myös vaikeasti löytävän kohteen helpommin.

Laitteessa havaittuja negatiivisiä seikkoja.

Yksi lievästi ärsyttävä piirre on jatkuvasti vaeltavat luvut kuten nopeus ja suunta. Tämä saattaa johtua siitä
että laite on ollut ht-katoksen alla ja että se todennäköisesti vaatisi ulkopuolisen antennin? Toinen ärsyttävä piirre
on että jos muistikortti-paikassa on karttakortti, niin se on vaihdettava toiseen SD-korttiin ennen kuin voi tallentaa kuvan. 
Tämä ei ole mikään suuri ongelma jos ollaan liikkeellä katetulla veneellä, mutta avoveneellä liikkuessa tästä 
muodostuu varmasti ongelma mikäli haluaa käyttää merikorttia ja tallentaa kuvia samanaikaisesti.
(Tämä ongelma on jo korjattu Humminbirdin isommissa viistokaikuplotteri malleissa siten että laitteessa on
kaksi korttipaikkaa. Yksi kartalle ja toinen muistikortille.)

Eräs toiminto mikä myös vaatisi päivityksen on karttaplotterin kuvake (ikoni) ja symboli valikoima. Suurin osa 
ikoneista on sellaisia joita ei vesillä tarvita, pizza, kuusi jne.. Kun taas perinteiset navigointiin ja merikortteissa 
käytettyjä symboleja voisi olla runsaammin. Viitat, poijut, majakat jne.. Jäädään siis odottelemaan päivityksiä!

Lopuksi..

Jotta laitteesta saataisiin kaikki hyödyllinen informaatio irti, on sen kanssa harjoiteltava ahkerasti. Viistokaiuttamisen 
oppii vain tekemällä. Myös laitteen muut toiminnot on tunnettava ja osattava käyttää. 

Tässä täytyy taas kerran antaa plussat Humminbirdille. Laitteen toiminnot ovat loogisia ja niiden oppiminen on helppoa.
Humminbird 797c2i on hyödyllinen ja hauska laite jota ilman en haluaisi enää lähteä vesille.

Lisää tietoja laitteesta  ja

Kim Nyström    (”urheilusukeltaja -ja hylkyjen etsijä”.)                                                                      copyright 2008
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