
Humminbird 898CX vastaan 798CXI

                                898 CX                      798CXI
Näyttö                      L800 x K 480             L 640 x K 640
Kaiku  (sonar)            200/83 kHz                200/83 kHz
Sivukuva (viistokaiku) 455 ja 800 kHz          455 kHz
Downimage             455 ja 800 kHz          455 kHz
Teho                         1000W RMS               500W RMS
Vakioanturi                XHS 9 HDSI 180T        XNT 9 SI 180T
GPS                           ulkoinen 50 kan.       Sisäinen 50 kan.
Tallennus                   SD  muistikortti          SD muistikortti

Humminbirdin viistokaiku-combot voidaan jakaa kahteen ryhmään kokoonsa ja tehonsa 
mukaan. Isossa sarjassa painivat 898, 998 ja 1198. Näissä on kaikissa on sama ohjelmisto,
1000 watin (RMS) teho, ja ne viistokaiuttavat kahdella eri taajuudella, joko 455 tai 800 kHz. 

800 että 900 sarjan comboissa on 800 x 480 kokoinen näyttöruutu, kun 1000 sarjan 
laitteissa on 600 x 800. Vakioanturi on kaikissa  XHS 9 HDSI 180T.

700 sarjan combot ovat pienempiä laitteita. Uusin malli 798 CXI ( HD ) on jo huomattavasti
edeltäjänsä 787 kehittyneempi. Kummankin mallin lähetysteho on 500 watin ( RMS ). 
Viistokaiutus tehdään 455 kHz taajuudella. Näyttö on näissä kapeampi kuin isommissa 
laitteissa. HD-mallien kuvanlaatu on kuitenkin huippuluokkaa. Sisäinen GPS-antenni ja 
700-sarjan combojen pikakiinnitysjalka helpottavat laitteen irroitusta veneestä esim. 
kun se jätetään ilman valvontaa satamaan.

Ikävä puoli niin kameroissa kuten myös viistokaiku-comboissa on se, että vain maksamalla
enemmän rahaa, saadaan parempaa kuvanlaatua. Isompien combojen kuvan on selvästi
tarkempi ja keilausala leveämpi. Tärkein syy tähän ovat HD anturit eikä myöskään 
suurempien laitteiden isompi lähetysteho haittaa. Tämä antaa marginaalia toimintaan
myös epäsuotuisissa oloissa.

Täytyy samalla mainita että anturit saattavat olla yksilöitä joten eroavaisuuksia 
kuvanlaadussa voi esiintyä. Myös anturin paikka veneessä vaikuttaa tulokseen. 

Teksti ja kuvat Kim Nyström elokuu 2011. Aineisto on tekijän omaisuutta eikä sitä saa käyttää tai kopioida ilman 
lupaa muuta kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön.



Mitä löytyy anturin sisällä ?

Kaikuluotaimen anturi koostuu piezoelementeistä jotka sekä lähettää signaalin
että vastaanottaa siitä syntyvän kaiun. Kaiun elementti on yleensä pyöreämuotoinen
“kiekko”. Sivukuva-elementti on taas kapea ja pitkä. Teoriassa on niin että mitä pidempi
elementti, sen kapeampi keila ja parempi resoluutio. Käytännössä asia ei kuitenkaan
ole niin yksiselitteinen. Elementit ovat sijoitettu muovikotelon sisälle, joka on valettu 
täyteen epoxilla.

Lämpötilaanturi

XHS 9 HDSI 180T                                           XNT 9 SI 180T

Humminbirdin HDSI peräpeilianturi.  
Se toimii sekä 455 kHz että 800 kHz 
taajuudella. Kaiku toimii 200 ja 83kHz.in 
taajuudella. Lämpötila-anturi on takana 
ja yläpuolella suojassa iskuilta.

Humminbird on myös valmistanut 262 
ja 455 kHz taajuudella toimivan anturin. 
Teoriassa tällä voisi olla hyvät “pitkänmatkan”
ominaisuudet? Tätä anturia en ole kuitenkaan
tavannut meidän markkinoilla. 

Humminbirdin SI anturi. Tämä 
edustaa vanhempaa sukupolvea 
ja on lyhyempi kuin HDSI anturit. 
Sivukuvaa saadaan 455 kHz taa-
juudella. Kaiku toimii 200 ja 83 kHz 
taajuudella. 
Lämpötila-anturi on alapuolella. 
Tässä se ikävä kyllä ottaa ensim-
mäisenä iskut vastaan jos tai kun 
osutaan kiveen!

Sivukuva elementit. Sivukuva elementit.

Sonarin elementti

Kaiku (sonar) elementti

Lämpötila-anturi

Kiinnityskorvat



Testirata

Jotta laitteita pystyisi vertailemaan keskenään, täytyy saada referenssikuvia. Ajamalla 
samaa linjaa samansuuntaisesti peräkkäin, ja tallentamalla kuva samassa kohtaa, 
saadaan lähes samanlaisia kuvia jotka ovat jo vertailukelpoisia. 

Tätä varten pitää siis olla testirata. Oma mökkiranta sai luvan kelvata. Kun rata on tuttu
voi myös jatkossa vertailla uusia kuvia aikaisempiin otoksiin.

Kuvia joita tässä esittelen on otettu lähes kaikki tunnin sisällä, ja samaa reittiä ajaen. 
Ajankohta oli elokuu ja Tammisaaren saaristo (murtovesi). Lämpötila oli pohjasta pintaan
n. 21 astetta. Vedessä vallitsi vuodenajalle tyypillinen leväkukinta, näkyvyyden ollessa 
alle metrin. Keli oli tyyni, mutta jatkuva veneliikenne on varmasti sotkenut pintavedet? 
Eli viistokaiuttamisen kannalta olosuhteet olivat epäsuotuisat. “Testiradalle” olen upottanut 
n. 4,5 metrisen tasaperäisen soutuveneen joka on vettynyt parin vuoden ajan, ja on
tällä hetkellä kasvuston peitossa. Vene “simuloi” hylkyä, eli märkää puuta.
 
Vaikka kuinka yrittäisi ajaa samaa linjaa ja samoilla asetuksilla, tulee jokaisesta kuvasti 
silti hiukan erilainen. Kuvat antavat kyllä jonkinlaisen käsityksen eri komponenttien 
toimivuudesta, mutta eivät kuitenkaan kerro koko totuutta!

Alla kartta ja selostus mitä radan varrella esiintyy.  

Kuivaa maata

Paljasta kalliota,
ja jyrkänteitä.

Kalliopohja, kivilohkareita
rakkolevää, ja kasvustoa

Pystysuora seinämä

Hiekkaa

Kivilohkareita

Vene ja masto

Pelti 70 x 70 cm

Irtokiviä

Mutapohja

Mutapohja

Ahvenruohoa ym.
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Viistokaikukuvia

Laite: Humminbird 798 CXI 

Anturi: XHS 9 HDSI 180T. Taajuus: 455 kHz
Pyyhkäisyala: 80 metriä

Anturi: XHS 9 HDSI 180T. Taajuus: 455 kHz
Pyyhkäisyala: 148 metriä.

Anturi: XNT 9 SI 180T Taajuus 455 kHz
Pyyhkäisyala: 70 metriä



Viistokaikukuvia

Laite: Humminbird 898 CX 

Anturi: XHS 9 HDSI 180T.  Taajuus: 455 kHz  Pyyhkäisyala: 70 metriä

Anturi: XHS 9 HDSI 180T.  Taajuus: 800 kHz  Pyyhkäisyala: 70 metriä



Viistokaikukuvia - vedettävällä kalalla

Laite: Humminbird 798 CXI  Anturi: XHS 9 HDSI 180T TOWFISH Taajuus 455 kHz

Kala kulkenut lähes pinnassa
ja pyyhkäisyala lähes 150m

Kala kulkenut n. 1metrin syvyydessä.
ja pyyhkäisyala noin 70 metriä.

Kala kulkenut n. 1,6 metrin syvyydessä.
ja pyyhkäisyala noin 70 metriä.

Kala kulkenut n. 2,2 metrin syvyydessä.
ja pyyhkäisyala noin 70 metriä.



Viistokaikukuvia - vedettävällä kalalla

Laite: Humminbird 898 CX  Anturi: XHS 9 HDSI 180T TOWFISH 
         Kalan uiskentelysyvyys n 1,5 metriä

Taajuus 455 kHz

Taajuus 455 kHz

Taajuus 800 kHz

Tässä alkaa jo yksityis-
kohtia näkymään.
Signaalin kantama
on kuitenkin lyhyt,
siksi tässä on kuvattu
vain 20 metrin
kaistale per sivu.



Summasumarum.

Voin hyvällä omatunnolla sanoa, että lisäämällä anturin pituutta ja lisäämällä laitteen 
tehoa saadaan parempi erottelukyky. 

Kesän aikana haavaittiin että 800 kHz taajuus näyttäisi selkeästi tummempia kuvia
kun leväkukinnat pääsevät vauhtiin. Kuvat säilyttävät kuitenkin terävyytensä. 

Humminbird 798 CX,än vakioanturin tilalle voi vaihtaa HDSI mallisen anturin. Luonnollisesti
tämä ei tuo 800 kHz keilaa 798CX laitteeseen, mutta 455 kHz taajuudellakin kuva on
silminnähden tarkempi.

Jos ero on silmin nähtävää, niin onko se n.700€  lisäkustannus sitten sen arvoinen? 
Käytettävissä oleva budjetti ja käyttötarve ratkaisee. “Pikkucombot” ovat todella mahtavia 
laitteita joissa on lähes kaikki se informaatio mitä turvalliseen navigaatioon tarvitaan. 
Myös aarrelaivojen etsijät pääsevät aivan toiseen maailmaan kun pääsevät kurkkimaan 
pinnan alle. Jos hylkykuume on päässyt todella pahaksi, ja kun ryhdytään etsimään jopa 
laudankappaleita, niin silloin päästään nopeammin tuloksiin isommilla comboilla.

Kannattako sitten pikkucomboon hankkia HD anturi, vai siirrytäänkö suoraan isompaan
comboon? Tässä ehkä kukkaro taas määrää. Onhan se muutamien satasien investointi
kuitenkin pienempi raha kuin uuden hankkiminen. 

Entä kannattaako anturi sijoittaa towfishiin? Jos venekalusto on mallia pulpettivene
joka heiluu ja keikkuu aallokossa, eikä mene suoraan metriäkään hiljaa ajaessa, on
towfish ehkä onnistunut ratkaisu. Samoin jos veneestä ei löydy hyvää paikkaa anturille!

Vieressä SI-kuva kahdesta n. 30 m
pitkistä purjelaivan kyljenkappa-
leista jotka makaavat ristissä
toisiinsa nähden.
Kuva on kuvattu 798CXi combolla 
ja vakio SI-anturilla,

Vieressä sama kohde, ja saman-
kaltaisissa olosuhteissa kuvattuna  
898CX combolla ja HDSI anturilla.
Kuvauskulma on kuitenkin toinen.
Tässä tapauksessa on jo vaikeaa 
sanoa että kumpi kuva on 
parempi? 

Joskus olosuhteet suosii toista
enemmän kuin toista. 
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Vertailutaulukko. Mukana myös malleja joita ei välttämättä ole enää myynnissä!
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