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Pohybové aktivity zvierat patria k dôle itým etologickým prejavom, ktoré charakterizujú odozvu zvierat na kvalitu
chovateľského prostredia. Doba státia a le ania tie patrí k základným ukazovateľom zdravotného stavu zvierat. Je známe, e ak sa predĺ i doba
le ania u vysokoproduk ných dojníc o jednu hodinu denne, mô e sa zvý iť produkcia mlieka dojnice a o 1,7 kg / deň. Aj z týchto
dôvodov je potrebné sledovať pohybové aktivity zvierat.
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V sú asnosti sú známe tri metódy hodnotenia prejavov správania dojníc. Prvou je metóda priameho pozorovania,
ktorá je obmedzená z hľadiska po tu zvierat pripadajúcich na jedného pozorovateľa. Druhou metódou sú investi ne
náro né kamerové videosystémy s kontinuálnym snímaním. Posledným typom je snímanie multifunk nými pedometrami,
ktorými nemo no zaznamenať priestorovú informáciu.
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Cieľom bolo vytvoriť taký systém, ktorý by nedisponoval nedostatkami
v sú asnosti pou ívaných systémov. Keď e sa jedná o chemicky agresívne

a pra né prostredie, bolo potrebné smerovať výskum a vývoj cestami,
kde toto nie je preká kou. Hlavným cieľom bola in talovateľnosť

do existujúcich objektov bez potreby rekon trukcie a úplná autonómnosť
po as merania aj vo vyhodnocovaní nameraných údajov.
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Prototyp je in talovaný na farme v Oponiciach v chove
dojníc. Po itie ultrazvukových meni ov v pra nom pro-
stredí so sebou nesie výhodu samo istiaceho efektu.
Dojnica ultrazvuk nepo uje, preto e je dokázané, e maximálna fre-
kvencia, akú je schopná zaregistrovať je 38 kHz. Doteraz nebol zaz-
namenaný iaden vplyv na zvieratá a ľudí pracujúcich v objekte.
Podstata vynálezu spo íva v algoritme spracovania signálov signálovým procesorom
aj v samotnej koncepcii elektronických obvodov. Ka dý box je snímaný individuálne,
v rámci boxu je niekoľko podradených modulov a jeden nadradený, ktorý má dopln-
kovú funkciu komunika ného uzla s presným asovaním vysielania ultrazvukových signálov. V etky
údaje sú zbierané a archivované centrálnou procesorovou jednotku na SD kartu alebo USB pamäťové
zariadenie. Frekvencia merania je do 10 sekúnd s obmedzením na 1000 le iskových boxov.
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Aplikácia systému je vhodná predov etkým na snímanie vä ích zvierat. tandardne sú to dojnice a o ípané. Pomocou
výsledkov je mo ná diagnostika ochorenia kon atín v súvislosti s kon truk nými prvkami boxu. Inou mo nou aplikáciou
mô e byť polohová identifikácia v halových objektoch, predov etkým v expedícii tovarov v skladovom hospodárstve.
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Priemyselná využiteľnosť

Zvolená priemyselno-právna ochrana
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