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Digitaliseerimine

Digiteerimine ehk digimine ehk digitaliseerimine on füüsilise objekti või 
analoogmaterjali (kunstiteos, helisalvestis, kaart, kiri, 
kolmemõõtmelised objektid vms) digitaalsele kujule viimine. Selle 
käigus teisendatakse analoogobjekt digitaalseks signaaliks, 1-de ja 0-de 
jadaks, mis on arvutile loetav.



Digilahendused veiselaudas

Miks on digilanedused vajalikud?

Järjest suurenev loomade arv töötaja kohta.



Info mida me saame koguda?

Piimatoodang ?
Piima kvaliteet?
Indlemine?
Tiinuse tuvastamine?
Söömus?
Kehakonditsioon?
Kehatemperatuur?
Käitumine?



Enam levinud lahendused:

Karjahalduse tarkvara- andmete salvestamiseks ja analüüsikd

Elektroonilised kõrvamärgid- loomade tuvastamine

Lehmade inna tuvastus nuttiandurid- loomade inna tuvastamiseks

Lehmade käitumist jälgivad nuttiandurid- loomade mäletsemine, söömine ja 
aktiivsus.

Lehamde asukoha määramine



Enam levinud lahendused:

Robotlüpsisüsteemid- lehmade lüpsmine neile sobival ajal

Automaatne söödasättija- lükkab sööta ette ise etteantud ajal

NIR- söödaanaküsaator- NIR – lähi(s) infrapuna spektroskoopia

Ultraheliseadmed- lehamde tiinuse diagnoos, patoloogiate diagnoos

Nutitelefon- kõik mis võimalik



Nuttiandurid

Nuttiandureid saame paigaldada:
• Kõrva välised
• Jala ümber
• Kaela ümber
• Vatsa
• Vaginaalsed andurid
• Kõrva sisesed



Nuttiandurid

Kaela nuttiandur

Söömis aeg
Mäletsemise aeg
Toidu korrad
Indlemine

Jala nuttiandur

Lamamis aeg
Seismise aeg
Sammude arv
Indlemine



Nuttiandurist tulev info



Nuttiandurist tulev info



Nuttiandurist tulev info



Vatsa monitooringu süsteem



Tänased digitaalsed võimalused analüüsiks
NIR-lähisinfrapuna võtab aega ca 15 min KA%, TP%, ADF, NDF, tuhk, toorrasv, tärklis



Andmetele ligipääs

Digitaliseerumine annab meile võimaluse 
andmetele ligipääseda igast seadmest, 
mis on ühendatud internetiga. Enam
pole vaja ennast siduda kindla töökohaga
vaid töökoht on seal kus oled sina.



Tulevik on peagi kohal

Liitreaalsus (ka rikastatud reaalsus; inglise keeles augmented reality, 
lühend AR) on reaalse keskkonna ja virtuaalse keskkonna 
kombineerimine.













Küsimused?
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