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Opisuje sa spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych
zvierat, najmä dojníc, pri ktorom sa meria zloženie vzduchu
vydychovaného hospodárskymi zvieratami a následne sa
podľa obsahu vybraných plynov vo vydychovanom vzduchu riadi zloženie krmiva, pričom sa priebežne meria zloženie vzduchu a teplota vzduchu v priestore ustajnenia
stáda, zaznamenávajú sa údaje o zložení vydaného krmiva
a zároveň sa meria výkonnosť stáda, tieto údaje za viacero
dní sa štatisticky analyzujú a množstvo a/alebo zloženie krmiva v ďalšej fáze chovu sa následne určí optimalizáciou
pomocou strojového učenia, kedy sa rozpoznávajú súvislosti medzi nameranou výkonnosťou, zložením krmiva
a štatistickými dátami z merania prostredia, pričom optimalizačný algoritmus je nastavený na dosiahnutie minimálnej
ceny krmiva a/alebo maximálnej výkonnosti stáda hospodárskych zvierat.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka spôsobu automatizovanej optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat na
farme, najmä kŕmenia dojníc produkujúcich mlieko, s cieľom maximalizovať výkonnosť stáda. Spôsob a systém je schopný prispôsobovať zloženie a dávky kŕmnej zmesi podľa aktuálneho stavu stáda a podľa lokálnych
podmienok.
Doterajší stav techniky
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Sú známe praktické aj vedecké práce, ktoré sa zaoberajú optimálnou skladbou výživy dojníc s ohľadom na
vedomosti o biochemických procesoch pri trávení dojníc. Tieto znalosti sa na farmách využívajú pri nastavovaní kŕmnych zmesí tak, aby sa dosiahla požadovaná výkonnosť dojníc. Dojivosť hospodárskych zvierat,
najmä dojivosť kráv, je však ovplyvnená viacerými individuálnymi faktormi, ako je napríklad rýchlosť trávenia
výživy v bachore, pomer zložiek potravy, zmeny vstupných komponentov v kŕmnej zmesi. Optimálna výživa
sa tiež líši podľa individuálnych charakteristík stáda a je ovplyvnená aj lokálnymi faktormi, teplotou, vlhkosťou, mikroklímou v okolí farmy a podobne. V laboratórnych podmienkach by sa uvedené zmeny mohli sledovať spektroskopickým skúmaním krmiva a biologických vzoriek, ale pre praktické chovanie hospodárskych
zvierat na farmách sú takéto postupy nehospodárne a pomalé.
Zverejnenie US2010030036A1 opisuje systém, ktorého súčasťou sú senzory nesené na tele hospodárskeho
zvieraťa a pomocou prístroja na obojku sú hodnoty zo senzorov prenášané bezkontaktne do systému, ktorý
vyhodnocuje zdravotný stav a kondíciu každého hospodárskeho zvieraťa. Takýto systém si však vyžaduje vysoký počet meracích a prenosových zariadení a v drsnom prostredí fariem je ťažko použiteľný.
Zariadenie na kŕmenie a/alebo napájanie hospodárskych zvierat podľa spisu DE19919285C1 zahŕňa senzor
aspoň jednej fyzikálnej hodnoty vydychovaného vzduchu zvieraťa v blízkosti výdajnej jednotky. Výhodne sa
meria rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou vydychovaného vzduchu, frekvencia dýchania a zároveň sa
identifikuje konkrétne zviera.
Spis EP2653031A1 využíva pravidelné meranie emisií metánu, oxidu uhličitého a ďalších metabolických
plynov prežúvavcov na monitorovanie funkcií dobytku. Meraním emisií metánu a oxidu uhličitého sa zisťuje
stav dobytka, pričom zverejnený patentový spis opisuje, že riadením emisie metánu sa môžu znížiť denné
náklady na krmivo. Hlavnou úlohou systému je pritom zabezpečiť požadovaný denný prírastok hmotnosti,
pričom riadenie výživy podľa emisií metánu môže prispieť k potenciálnemu prírastku hmotnosti navyše až o
0,5 kg za deň. Tento systém vznikol z pôvodného riešenia na vakcináciu a zdravotný monitoring prežúvavcov
(zverejnenie US2012294876A1) a pracuje na individuálnej báze, čo si vyžaduje veľké množstvo monitorovacích staníc, v podstate každé kŕmiace alebo napájacie stanovisko pre jedno zviera musí obsahovať monitorovaciu stanicu. Nevýhodou systému je zložitosť, vysoké náklady na inštaláciu a prevádzku systému.
Je žiaduce vytvoriť nový spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, ktorý bude
investične nenáročný, jednoduchý na prevádzku, a ktorý bude optimalizovať kŕmenie podľa aktuálneho stavu
a odozvy stáda hospodárskych zvierat.
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Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat,
najmä dojníc, pri ktorom sa meria zloženie vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a následne sa
podľa obsahu vybraných plynov vo vydychovanom vzduchu riadi zloženie krmiva podľa tohto technického
riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa priebežne meria zloženie vzduchu a teplota vzduchu v priestore
ustajnenia stáda, zaznamenávajú sa údaje o zložení vydaného krmiva a zároveň sa meria výkonnosť stáda, tieto
údaje za viacero dní sa štatisticky analyzujú a množstvo a/alebo zloženie krmiva v ďalšej fáze chovu sa následne určí optimalizáciou pomocou strojového učenia, kedy sa rozpoznávajú súvislosti medzi nameranou výkonnosťou, zložením krmiva a štatistickými dátami z merania prostredia, pričom optimalizačný algoritmus je
nastavený na dosiahnutie minimálnej ceny krmiva a/alebo maximálnej výkonnosti stáda hospodárskych zvierat.
Je ďalej výhodné, ak v následnej fáze, kedy je stádo kŕmené už podľa výsledkov prvého kroku optimalizačného algoritmu sa opakuje postup s meraním, so štatistickou analýzou a s optimalizáciou, postupne sa vykonáva optimalizácia na množine tesne predchádzajúcich dát a dochádza k priebežnej optimalizácií, čím dochádza zároveň k adaptácií na meniace sa vonkajšie podmienky a ročné obdobie.
Z vedeckých publikácií sú známe viaceré súvislosti medzi plynmi vo vzduchu vydychovanom dobytkom,
kde vydychovaný vzduch je ovplyvnený výsledkom trávenia zvieraťa. Biochemické reakcie, ktoré sa odohrávajú napríklad v organizme dojníc a spôsobujú produkciu plynov, sú zväčša opísané. Keď existuje výživová
nerovnováha, tak dojnice vylučujú nespotrebovanú energiu vo forme plynov. Niektoré riešenia známe zo stavu
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techniky merajú obsah metánu a ďalších plynov v individuálne vydychovanom vzduchu a podľa pevne vopred
nastaveného algoritmu nastavujú kŕmenie konkrétne identifikovaného hospodárskeho zvieraťa. Predložené
technické riešenie deteguje a meria väčší počet parametrov, ktoré analyzuje, následne ich dáva do vzájomnej
súvislosti, a potom na základe algoritmov strojového učenia hľadá súvislosť vyhodnotených dát k výkonnosti
stáda. Tým dochádza k optimalizácii pri konkrétnych okrajových podmienkach. Optimálna výživa hospodárskych zvierat sa odlišuje v závislosti od stáda a geografických podmienok. Aj relatívne malé odchýlky v mikroklíme alebo v stavebnom usporiadaní priestorov ustajnenia stáda vedú k odlišným výsledkom vo výkonnosti
stáda pri rovnakej výžive. Predložené technické riešenie so strojovým učením vedie k optimalizácii výživy
konkrétneho stáda v danom prostredí. Namerané dáta v sebe zahŕňajú rôzne, aj doteraz neskúmané vplyvy
prostredia a na základe hodnotenia vplyvu zmien výživy na výkonnosť sa optimalizačný algoritmus postupne
naučí určovať najvhodnejšie zloženie a množstvo krmiva.
Pojem výkonnosť stáda v tomto spise pomenováva hospodársky sledovaný parameter úžitkovosti, výkonnosť môže pomenovávať napríklad celkový prírastok hmotnosti stáda v prípade chovu na mäso alebo dojivosť
stáda v prípade dojníc. Dojivosť je typom výkonnosti, ktorý je ďalej podrobnejšie hodnotený v príkladoch
uskutočnenia technického riešenia, kedy hlavným úžitkom stáda je práve množstvo nadojeného mlieka. Výkonnosť stáda môže byť sledovaná aj cez hodnotu obsahu tuku v mlieku a/alebo hodnotu obsahu bielkoviny
v mlieku.
Priestor ustajnenia stáda pomenováva priestor, v ktorom sa zdržuje stádo, teda viaceré hospodárske zvieratá. Dôležitým znakom predloženého technického riešenia je zber údajov zo stáda, nie teda z jednotlivých
zvierat, resp. z blízkosti jednotlivo identifikovaných zvierat, ako je opísané v stave techniky. Zber údajov zo
stáda poskytuje štatisticky vyváženejší pohľad na vplyv vonkajšieho prostredia ako je teplota, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia na výkonnosť stáda, než súčet jednotlivo nazberaných údajov. Podstatnou výhodou je
aj skutočnosť, že riešenia známe zo stavu techniky, si vyžadujú zložité prístroje pre každé zariadenie na vydávanie krmiva, ale pri riešení podľa tohto technického riešenia sa môže využiť bežne existujúce zariadenie na
hromadné vydávanie krmiva pre celé stádo, ktoré má alebo sa opatrí elektronickým riadením miešania jednotlivých zložiek krmiva pre celé stádo. Tiež je možné použiť bežné kŕmne vozy, ktoré nadväzujú na miešareň
s riadením zložiek krmiva. Vďaka tomu sa môže technické riešenie rýchlo implementovať do existujúcej infraštruktúry chovu na farmách, nevyžaduje sa pritom komplikované individuálne miešanie krmiva pre jednotlivé hospodárske zvieratá.
Ako sa tiež ukázalo pri skúšaní predloženého technického riešenia majú optimalizačné metódy so strojovým učením lepšie výsledky, ak pracujú na množine stáda, než ak by sa zaoberali zložením krmiva pre každé
zviera individuálne. Je síce pravdepodobné, že niektoré hospodárske zviera zo stáda nebude kŕmené ideálne
optimálnym zložením krmiva, avšak robustnosť a jednoduchosť systému pri hodnotení celého stáda prináša
podstatné výhody, pričom práve strojové učenie lepšie pracuje na štatisticky významnejšej vzorke dát.
Meranie zloženia vzduchu v priestore ustajnenia stáda sa realizuje prostredníctvom snímačov, ktoré sú prepojené s jednotkou na zber údajov. Snímače detegujú najmä metán, oxid uhličitý, vodík, etanol, kyslík a amoniak. Výhodne snímače detegujú aj bután, LPG, dym, CNG, hélium, dusík, alkánové plyny, oxid uhoľnatý,
ozón, benzén, sírovodík, toluén, acetón, propán, formaldehyd, uhoľný plyn.
Okrem merania teploty vzduchu v priestore ustajnenia sa môže vo výhodnom usporiadaní merať aj vlhkosť
vzduchu, atmosférický tlak, hluk, prievan, resp. prúdenie vzduchu v priestore ustajnenia.
Aby sa pri množstve rôznych snímačov dosiahla jednoduchá architektúra, ktorá sa dá inštalovať v hrubom
prostredí existujúcich fariem, využije sa usporiadanie nadriadený prvok-podriadený prvok. Nadriadený prvok
je prostredníctvom bluetooth alebo SPI zbernice alebo iného štandardného protokolu prepojený s podriadenými
prvkami. Jednotlivé podriadené prvky sú pritom tvorené alebo sú prepojené so snímačmi fyzikálnych a/alebo
chemických parametrov. Jeden nadriadený prvok komunikuje s viacerými podriadenými prvkami, na tejto
úrovni centralizuje zber dát a dáta zasiela do centrálnej jednotky. Centrálna jednotka pritom môže využívať
klaudové úložisko, čím sa spracovanie dát presunie mimo prostredia farmy, kde hrozí riziko hrubého zaobchádzania s počítačovými zariadeniami.
Nadriadený prvok a každý podriadený prvok majú vlastné napájanie. V rámci mikrokontroléra na nadriadenom prvku beží aplikácia na zber dát z viacerých podriadených prvkov z jedného priestoru ustajnenia alebo
z jednej zóny priestoru ustajnenia. Na jeden podriadený prvok môže byť výhodne pripojených aj viacero snímačov rôznych parametrov. Snímač prepojený s príslušným podriadeným prvkom alebo priamo tvoriaci podriadený prvok je inštruovaný na periodické snímanie hodnoty v určenej frekvencii, ktorá závisí od typu snímanej fyzikálnej alebo chemickej hodnoty. Táto frekvencia môže byť nastavená priamo v podriadenom prvku
alebo pokyn na zosnímanie hodnoty vydá nadriadený prvok podľa bežiaceho firmware. Pri jednom z možných
usporiadaní nadriadený prvok zašle do podriadeného prvku pokyn, aby boli načítané hodnoty zo všetkých snímačov prepojených s príslušným podriadeným prvkom a nadriadený prvok zašle všetky dáta prostredníctvom
LTE pripojenia do klaudového úložiska na ďalšie spracovanie.
Architektúra s prvkami nadriadený-podriadený a s klaudovým úložiskom sa ukázala ako obzvlášť výhodná,
dá sa rýchlo inštalovať a je dostatočne spoľahlivá aj v nečistom prostredí fariem. To prináša ďalšiu výhodu
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oproti zariadeniam známym zo stavu techniky, pri ktorých bola počítačová platforma umiestnená priamo v zariadeniach na farme.
Systém s využitím nadriadeného prvku, ku ktorému sú bezdrôtovo pripojené viaceré podriadené prvky,
umožňuje bez problémov meniť rozmiestenie snímačov tak, aby tieto poskytovali opakovateľne validné dáta.
Je pritom výhodné, ak podriadené prvky a prípadne aj nadriadený prvok sú umiestnené vo výške aspoň 1,8 m,
napríklad pod stropom alebo na strope priestoru ustajnenia. Pôdorysné rozmiestnenie podriadených prvkov so
snímačmi môže byť rôzne, pričom sa zohľadňuje poloha napájadiel, orientácia prúdenia vzduchu z vetracích
zariadení, pohybové zvyklosti stáda počas dňa a podobne.
Jeden prístup pri rozmiestňovaní snímačov a podriadených prvkov sleduje polohu napájačiek. V priestore
ustajnenia je zvyčajne viacero napájačiek, pričom pri každej môže byť podriadený prvok so snímačmi fyzikálnych a chemických parametrov. Snímače sú výhodne umiestnené hore po boku napájačky tak, aby detekčný
prvok snímača nebol priamo na zvieraťom pri jeho pití z napájačky. Plyny vypustené priamo pod snímačom
by skresľovali namerané hodnoty. Následne je nadriadený prvok umiestnený na vhodnom mieste s dostupným
zdrojom napájania, pričom vzdialenosti medzi nadriadeným prvkom a všetkými podriadenými prvkami sú čo
najmenšie.
Pri inom prístupe rozmiestňovania snímačov a podriadených prvkov sú tieto umiestnené v podstate rovnomerne osovo pozdĺž väčšieho pôdorysného rozmeru priestoru ustajnenia. To je vhodné najmä pri podlhovastom
pôdoryse alebo ak sa v priestore nenachádzajú napájadlá, alebo sú napájadlá umiestnené v nevhodnej polohe,
napríklad na otvorenom priestranstve, kde meranie zloženia vzduchu by bolo zaťažené veľkou chybou merania.
Ďalší prístup pri rozmiestňovaní snímačov a podriadených prvkov sa vyznačuje laterálnym pôdorysom,
pričom snímače a podriadené prvky sa nachádzajú približne na uhlopriečkach pôdorysu priestoru ustajnenia.
Tento prístup môže byť vhodný, ak predchádzajúce usporiadania kolidujú s umiestnením dverí alebo s polohou
vetracích zón, kde prievan a prúdenie vzduchu v priestore ustajnenia vnáša do meraní neželané chyby. Voľba
pôdorysnej architektúry snímačov a podriadených prvkov môže zohľadňovať aj ďalšie miestne špecifiká, pričom práve bezdrôtové prepojenie a centralizovanie cez nadriadený prvok poskytuje vysokú aplikačnú flexibilitu.
Snímače poskytujú hodnoty hrubé, bez korekcie. Korekcia sa vykoná v nasledujúcom kroku podľa nastavenej korekčnej krivky alebo snímače poskytujú už korigované hodnoty. Napríklad snímače prítomnosti plynu
majú významnú závislosť od teploty. Táto závislosť je zohľadnená pri spracovaní hrubého údaja alebo je snímač plynu opatrený autonómne aj snímaním teploty a zo snímača už do podriadeného prvku a následne do
nadriadeného prvku odchádza korigovaná hodnota. Predložené technické riešenie umožňuje využiť jednoduchšie snímače bez zabudovaných korekčných algoritmov, ktoré následne môžu prebiehať na nadradenej úrovni,
keďže vždy sú pre účely optimalizácie merané parametre ako je teplota a/alebo vlhkosť vzduchu, čo sú najbežnejšie faktory ovplyvňujúce korekciu nameraných hodnôt.
Po nameraní a základnom spracovaní hodnôt prostredia v priestore ustajnenia sa získané údaje štatisticky
analyzujú, pričom sa štandardnými metódami zisťujú štatistické chyby a prípadne sa vylučujú hodnoty rozpoznané ako zjavne chybné. Tieto štatisticky očistené denné dáta predstavujú indikátory prvej úrovne.
Z nameraných dát sa vyrátajú denné agregáty, najmä priemer, štandardná odchýlka, a medián, výhodne aj
minimum, maximum a kvantily. Z denných agregátov sa vytvorí dátový súbor pre každý deň merania. Ďalej
sa vypočítajú kĺzavé agregáty na úrovni viacerých dní pre každý parameter. Kĺzavý agregát tiež používa funkcie ako priemer, štandardná odchýlka, minimum, maximum, medián príslušného parametra v príslušnom časovom období viacerých dní, napríklad v priebehu troch ostatných dní merania. Dátový súbor v tejto fáze
zahŕňa denný agregát, kĺzavý agregát a to pre všetky monitorované parametre. Následne sa dátový súbor doplní
o ukazovateľ výkonnosti. Napríklad v prípade dojníc to môže byť údaj o množstve nadojeného mlieka, o obsahu tuku v mlieku alebo o iný ukazovateľ, ktorý je na farme sledovaný v spojitosti s požadovanou úžitkovosťou stáda. Tento údaj je agregovaný tiež denne a je očistený o prípadné štatistické chyby v čiastkových údajoch
zozbieraných z výkonu jednotlivých kráv. Tento údaj je agregovaný na rovnakom časovom okne ako ostatné
hodnoty indikátorov.
Po uvedených krokoch dátový súbor obsahuje indikátory prvej úrovne, ktoré v podstate reprezentujú agregované a štatisticky očistené dáta zo všetkých dostupných meraní. Následne sa generujú indikátory druhej
úrovne ako pomery medzi všetkými indikátormi prvej úrovne. To znamená, že každý indikátor prvej úrovne
sa vydelí každým ďalším indikátorom prvej úrovne a výsledok je indikátor druhej úrovne. Ak má množina
indikátorov prvej úrovne x členov, vznikne x krát (x-1) indikátorov druhej úrovne. Ak dátový súbor obsahuje
10 indikátorov prvej úrovne, v tomto kroku sa generujú všetky možné pomery, teda 90 nových indikátorov
druhej úrovne (každý indikátor prvej úrovne vydelíme postupne všetkými indikátormi prvej úrovne, pričom
nedelíme samým sebou). Indikátory druhej úrovne v sebe zahŕňajú opis vzájomnej väzby medzi indikátormi
prvej úrovne, teda zahŕňajú v sebe informáciu o súvise medzi nameranými parametrami a ich vzájomnom
časovom vývoji.
Indikátory tretej úrovne v dátovom súbore sú kĺzavé agregáty (priemer, medián, štandardná odchýlka, kvantily, minimum, maximum) agregovaných dát (indikátor prvej úrovne) a vygenerovaných pomerov (indikátor
druhej úrovne), ako napríklad kĺzavý priemer s oknom troch dní. Na konci tohto kroku dátový súbor obsahuje
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indikátory ako napríklad “PRIEMER_METÁN_priemer3”, čo v zásade pre daný deň v dátovom súbore signalizuje priemernú hodnotu metánu za posledné 3 dni zohľadňujúc dnešnú priemernú hodnotu a hodnotu z predchádzajúcich 2 dní.
Cez vstupné zariadenie sa môžu dáta doplniť aj údaje o zdravotnom stave, napríklad percentom kusov stáda,
ktoré trpia jednotlivou chorobou alebo údajom o reprodukcii, napríklad vyjadrené percentom zabrezávania.
Ďalej sa postupuje tak, že sa vyberie jeden ukazovateľ výkonnosti, ktorý bude ďalej smerodajný pre optimalizáciu. Pre vybraný ukazovateľ výkonnosti sa definuje požadovaná hodnota, ktorou sa hranične odlišuje
dobrý alebo zlý výkon. Každý deň v pripravenom dátovom súbore potom na základe nameraného ukazovateľa
výkonnosti v príslušný deň sa zaradí do dobrej alebo zlej kategórie, kedy je výkonnosť stáda postačujúca alebo
nepostačujúca. Zvolená hodnota ukazovateľa výkonnosti sa pritom bude odlišovať stádo od stáda a mení sa
tiež v čase. Napríklad dôvodom zmeny môže byť optimalizácia výživy a postupné narastanie mediánu. Na
automatizované stanovenie zvolenej hodnoty ukazovateľa výkonnosti s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť
stáda sa môže využiť výpočet mediánu alebo výpočet priemeru ukazovateľa výkonnosti za posledných X zvolených dní. V inom nastavení môže byť požadovaná hodnota stanovená ako obchodný cieľ, napríklad ako
súčasný priemer hodnoty navýšený o 10 %, čo napríklad znamená, že chceme zistiť, kedy stádo dosahuje požadovaných výsledkov z pohľadu manažmentu výkonnosti.
Ak je ukazovateľ výkonnosti pre daný deň na požadovanej hodnote alebo nad požadovanou hodnotou,
priradíme ho do dobrej kategórie a je označený znakom 1. Ak je ukazovateľ výkonnosti pre daný deň pod
požadovanou hodnotou, priradíme ho do zlej kategórie a označíme ho znakom 0.
V ďalšej fáze prebieha strojové učenie rozhodovací strom. Na pripravenom dátovom súbore sa natrénuje
model rozhodovací strom, ktorý klasifikuje jednotlivé vzorky do kategórií podľa znakov 1 alebo 0. Optimalizačná funkcia je gini-index alebo entrópia. Pritom indikátory, ktoré sú zahrnuté v dátovom súbore, majú výpovednú hodnotu o tom, ktoré faktory prostredia a ďalšie dáta zo snímačov vplývajú alebo korelujú so skutočnosťou, kedy je ukazovateľ výkonnosti na požadovanej hodnote alebo nad požadovanou hodnotou. Z natrénovaného modelu sa odvodia hraničné hodnoty a vytvoria sa sústavy nerovníc. Hraničné hodnoty v nerovniciach
budú závislé od pomeru zlých a dobrých dní.
Cieľový list maximalizuje pravdepodobnosť dobrých dní, to znamená, že zo všetkých listov má najlepší
pomer zlých a dobrých dní. Následne nad existujúcim stromom a identifikovaným Cieľovým listom pomocou
algoritmu prechádzanie stromu nájdeme cestu medzi koreňom stromu a Cieľovým listom. Pre každý uzol,
ležiaci na tejto ceste, sa postaví nerovnica, ktorá musí platiť pri neskoršej optimalizácii. Každý uzol identifikuje
hodnotu pre konkrétny faktor. Ak sa cieľový uzol nachádza v ľavom podstrome, tak hodnota príslušného indikátora musí spĺňať nerovnosť menší alebo rovný (<=). Ak sa cieľový uzol nachádza v pravom podstrome, tak
hodnota tohto indikátora musí spĺňať nerovnosť striktne väčší (>) v porovnaní s kritickou hodnotou.
Údaje o zložení krmiva, ktoré vstupujú do spracovania, predstavujú parametre o výživových zložkách. Krmivo pozostáva z objemových a koncentrovaných komponentov. Objemové komponenty sú najmä: kukuričná
siláž, lucernová senáž, hrachová senáž, seno a slama. Koncentrované komponenty sú najmä: cukrovarské
rezky, pivovarské mláto, jačmeň, pšenica, kukurica, sójový extrahovaný šrot, repkový extrahovaný šrot, slnečnicový extrahovaný šrot. K jednotlivým komponentom sa na základe predchádzajúceho laboratórneho rozboru
priradia vlastnosti opísané aspoň niektorými z nasledovných veličín:
– sušina
– dusíkaté látky
– tuk
– vláknina
■ NDF
■ ADF
■ ADL
■ celulóza
– popol
– škrob
– organická hmota
– mastné kyseliny
– alkohol.
Prípadne pridávaný vitamínovo minerálový premix je definovaný aspoň niektorými z nasledujúcich zložiek: vitamín A, vitamín D, vitamín E, vitamín K, vápnik, fosfor, horčík, sodík, železo, mangán, zinok, selén, jód.
Údaje o zložení krmiva vstupujú do spracovania pomocou užívateľského rozhrania, kedy sú napríklad cez
klávesnicu vložené do príslušného programu alebo môžu vchádzať do spracovania automaticky, napríklad
v spojení s laboratórnym zariadením. Laboratórne rozbory sa nemusia vykonávať na dennej báze, do spravovania sa pritom použijú časovo najbližšie zistené hodnoty. Údaje o zložení krmiva sa pripoja k dátovému súboru s indikátormi prvej a druhej úrovne.
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Každá kŕmna dávka pozostáva z mixu objemových a koncentrovaných komponentov a vitamínovo-minerálneho premixu, ktoré sú v určitom percentuálnom zastúpení v kilograme sušiny. V týchto dátach sú jednotlivé
laboratórne parametre prenásobené ich percentuálnym zastúpením v kŕmnej dávke.
Následne sa vytvoria rovnice zo štruktúry agregovaného dátového súboru na predikciu faktorov na základe
parametrov kŕmnej dávky. Cieľom je pre každý faktor, ktorý sa vyskytuje v nerovniciach vytvorených na základe strojového učenia rozhodovací strom, nájsť takú funkciu, ktorá na základe vstupujúcich parametrov kŕmnej dávky vie predikovať, aká bude hodnota daného faktora. Teda pre každý faktor je použitý dátový súbor,
ktorý obsahuje údaje o kŕmnej dávke a hodnotách faktora, ktorý chceme predikovať. Matematická úloha teraz
spočíva v nájdení funkcií, pričom sa generuje toľko funkcií, koľko je faktorov použitých v nerovniciach. Táto
matematická úloha zodpovedá praktickému zámeru predikovať hodnotu všetkých kritických faktorov na základe zloženia výživy, to sa v následných krokoch použije na optimalizáciu parametrov kŕmnej dávky. Postup
v tomto kroku zahŕňa natrénovanie modelu, ktorý predikuje príslušný faktor. Model sa trénuje strojovým učením na dátovom súbore, ktorý podľa predchádzajúceho postupu obsahuje dáta o kŕmnych dávkach. Môže sa
využiť regresný model, napríklad neurónová sieť, gradientný zostup, regresná analýza.
Zloženie kŕmnej dávky je ďalej opísané pomocou vektora V, ktorý obsahuje všetky parametre komponentov zmesi, kde každý komponent je zastúpený v určitom pomere P v intervale (0, 1) a platí, že suma všetkých
P je 1. Výsledná prezentácia parametrov v kŕmnej dávke je reprezentovaná parametrami pre každý komponent
a pre každý parameter. Celkový počet parametrov je daný súčinom počtu komponentov a množstvom parametrov, teda napríklad 5 x 13 (objemových krmív) + 8 x 11 (koncentrovaných krmív) = 153 čiastkových parametrov. Zastúpenie parametra k danému komponentu v celej kŕmnej dávke je vyjadrené rovnicou v tvare súčinu
pomeru P a príslušného parametra.
Pri optimalizácii, ktorá je dôležitým znakom podstaty predloženého technického riešenia, sa hľadá vektor
V, ktorý minimalizuje cenu kŕmnej dávky a/alebo maximalizuje ukazovateľ výkonnosti. Každý komponent
kŕmnej dávky má danú cenu za kilogram. Pri optimalizácii minimalizujeme cenu kŕmnej dávky a hľadáme taký
vektor V, ktorý maximalizuje ukazovateľ výkonnosti a minimalizuje celkovú cenu. Minimalizačný algoritmus
hľadá vektor V tak, aby boli splnené všetky nerovnice a zároveň aby sa minimalizovala výsledná cena kŕmnej
dávky. Počas minimalizácie platí podmienka, že suma hodnôt všetkých pomerov komponentov sa rovná 1.
V tejto fáze postup speje k žiadanému konečnému výsledku, ktorý je obsiahnutý v podobe optimálneho vektora
V, ktorý reprezentuje pomery komponentov optimálnej výživy a vitamínový a minerálny obsah premixu pri
platnosti stanovených nerovníc. Na minimalizáciu sa môžu použiť algoritmy ako gradientný zostup, LBFGS
riešiteľ, sekvenačné kvadratické programovanie, genetické algoritmy, prípadne iné algoritmy, ktoré vedia minimalizovať funkciu a zohľadniť pritom rôzne hranice určené rovnicami a nerovnicami.
V tejto fáze je elektronické spracovanie dokončené a podľa výsledného vektora V sa v reálnej produkcii
nastaví zloženie kŕmnej zmesi. Je pritom výhodné, ak elektronické spracovanie prebiehalo na klaudovom úložisku mimo priestorov farmy.
Receptúra reprezentovaná výsledným vektorom V je exportovaná do miešarne krmiva alebo priamo do
kŕmneho voza. Existujú miešarne a kŕmne vozy, ktoré vedia automaticky pripraviť finálnu výživu podľa elektronického vstupu. V takom prípade sa výsledný vektor V transformuje do protokolu príslušného zariadenia.
Iné miešarne alebo kŕmne vozy si vyžadujú obsluhu operátorom, ktorý si pozrie výstup z optimalizácie reprezentovaný ľudsky čitateľnou formou prezentácie výsledného vektora V a podľa toho namieša kŕmnu zmes. Je
pritom výhodné, ak sa výsledný vektor V pre tento prípad transformuje, prepíše do zaužívanej, zrozumiteľnejšej formy receptúry.
Aby sa dosiahla vyššia úroveň automatizácie, je výhodné, ak kŕmny voz a/alebo miešareň má elektronické
riadenie pomerov jednotlivých zložiek kŕmnej zmesi. V takom prípade technické riešenie zahŕňa zariadenie
s mikrokontrolérom a LTE modemom na pripojenie na internet a do klaudu. Zariadenie je prepojené s klaudovým úložiskom, odkiaľ si sťahuje aktuálny pokyn pre firmware miešarne a/alebo kŕmneho voza pomocou proprietárneho protokolu, vystavaného cez sériové pripojenie RS-485 alebo cez iné štandardné komunikačné riešenie.
Nedostatky uvedené v stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje aj samotný systém na optimalizáciu
kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, ktorý zahŕňa snímače zloženia vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a miešareň a/alebo kŕmny voz s riadením zloženia krmiva podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v priestoroch ustajnenia stáda sú umiestnené snímače zloženia vzduchu
a snímače fyzikálnych hodnôt prostredia. Snímače zloženia vzduchu a snímače fyzikálnych hodnôt prostredia
sú cez komunikačný prvok prepojené s riadiacim centrom, k riadiacemu centru je pripojené vstupné zariadenie
na zadávanie dát o vlastnostiach zložiek krmiva, k riadiacemu centru je pripojené vstupné zariadenie na zadávanie dát o výkonnosti stáda, pričom riadiace centrum je opatrené prvkom na štatistickú analýzu nameraných
a zadaných dát a tiež je opatrené prvkom na optimalizáciu zloženia kŕmnej zmesi. Riadiace centrum je prepojené s miešarňou a/alebo s kŕmnym vozom.
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S cieľom dosiahnuť odolnú hardvérovú štruktúru v hrubých podmienkach je riadiace centrum umiestené
na klaudovom úložisku mimo priestorov ustajnenia. Snímače zloženia vzduchu a snímače fyzikálnych parametrov prostredia môžu byť zoradené ako nadriadené prvky a podriadené prvky, pričom nadriadený prvok je
opatrený komunikačným prvkom na spojenie s klaudovým úložiskom.
Podstatnou výhodou predloženého technického riešenia je prispôsobenie sa konkrétnym a aktuálnym vplyvom prostredia a odozve stáda danej farmy, pričom dátové spracovanie je presunuté na klaudové úložisko, čo
umožňuje efektívne poskytovať optimalizáciu riadenia výživy aj pre viaceré farmy. Postup a systém podľa
predloženého technického riešenia zohľadňuje aj vplyvy, ktoré doteraz neboli preskúmané, ale v štatistickej
analýze sa môžu prejaviť. Spôsob a systém sa priebežne učia na výsledkoch dosiahnutých v predchádzajúcich
krokoch optimalizácie.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 5. Vyobrazená mierka pri pôdorysnom
zobrazení priestorov ustajnenia, ukážka natrénovaného rozhodovacieho stromu je len príkladom a nemá byť
vysvetľovaná ako znak obmedzujúci rozsah ochrany.
Na obrázku 1 je schéma toku dát pri optimalizácii s využitím n snímačov vo forme IoT. Obrázok 2 znázorňuje architektúru s jedným nadriadeným prvkom a s viacerými podriadenými prvkami.
Na obrázkoch 3 až 5 sú príklady umiestnenia nadriadeného prvku a podriadených prvkov na pôdoryse
priestorov ustajnenia. Obrázok 3 znázorňuje umiestnenie podľa polohy napájačiek, obrázok 4 vyobrazuje pravidelné rozmiestnenie na línií dlhšej strany pôdorysu a obrázok 5 predstavuje rozmiestnenie v osiach uhlopriečok.
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Príklad 1
V tomto príklade podľa obrázkov 1 a 2 je systém nasadený na farme so stádom hovädzieho dobytka.
V priestoroch 2 ustajnenia sú nainštalované snímače 5 zloženia vzduchu a snímače 5 fyzikálnych parametrov
prostredia. Všetky namerané hodnoty sa zasielajú do klaudového úložiska, kde prebieha čistenie dát 1 a ich
štatistická analýza. Cez vstupné zariadenie sa do systému zadá laboratórny rozbor komponentov krmiva, ktorými farma disponuje, a tiež ceny za jednotlivé komponenty.
Pri každom novom rozbore alebo pri zmene cien sa tento krok zadávania opakuje. V klaudovom úložisku
sa pripraví agregovaný dátový súbor, vyberie sa požadovaný ukazovateľ výkonnosti a predchádzajúce dni z
vykonaných meraní sa zaradia do výkonnostnej kategórie. V ďalšom kroku sa strojovým učením rozhodovací
strom natrénuje model na odvodenie hraničných hodnôt faktorov a vytvoria sa sústavy nerovníc. Dátový súbor
sa doplní o údaje o výžive za predchádzajúce dni merania a vyhľadajú sa rovnice na predikciu faktorov na
základe parametrov výživy. Následne prebieha optimalizácia kŕmnej dávky. Výsledkom je nová, optimalizovaná kŕmna dávka, ktoré je pripravená na export do miešarne 4 a kŕmneho voza 3.
Celý proces sa opakuje, pričom sa využívajú dáta 1 z meraní za ostatné dni, čím dochádza k viackrokovej
adaptácii na konkrétne podmienky na farme. Proces je monitorovaný pomocou rozhrania, kde je vždy vidieť
všetky historicky identifikované kritické faktory a výstupy z natrénovaných modelov, pričom operátor má riadiacu dispozíciu nad procesom.
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Príklad 2
V tomto príklade podľa obrázkov 1, 2 a 3 je systém nasadený na farme so stádom dojníc. Najdôležitejší
ukazovateľ výkonnosti je sumárna dojivosť stáda. V tomto príklade je opísaný systém využívajúci klaudové
uloženie, na ktorom prebieha spracovanie dát 1 aj optimalizačný algoritmus. Dáta 1 sú zbierané z farmy,
z priestorov 2 ustajnenia v reálnom čase pomocou umiestneného IoT zariadenia. Toto zariadenie meria viaceré
hodnoty prostredníctvom rozličných snímačov 5 a loguje ich na externý server v pravidelných intervaloch
alebo v reálnom čase v závislosti od možnosti pripojenia. Snímače 5 detegujú metán, oxid uhličitý, vodík,
etanol, kyslík, amoniak a v tomto príklade aj bután, LPG, dym, CNG, hélium, dusík, alkánové plyny, oxid
uhoľnatý, ozón, benzén, sírovodík, toluén, acetón, propán, formaldehyd, uhoľný plyn. Okrem merania teploty
vzduchu v stajni sa meria aj vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak, hluk, prievan, resp. prúdenie vzduchu v priestore 2 ustajnenia.
IoT zariadenie je umiestnené v stajni a je vybavené firmwarom, ktorý umožňuje posielať dáta 1 zo senzorov
do klaudového úložiska. IoT zariadenie pozostáva z architektúry nadriadený prvok 6 -podriadený prvok 8,
pričom nadriadený prvok 6 pomocou bluetooth 7, prípadne SPI zbernice 7 alebo iného štandardného spôsobu
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pripojenia vyčítava dáta 1 z viacerých podriadených prvkov 8, ktoré sú prepojené so snímačmi 5. Jeden nadriadený prvok 6 komunikuje s viacerými podriadenými prvkami 8a následne pomocou LTE modulu odosiela
dáta 1 na spracovanie do klaudového úložiska. Nadriadený prvok 6 používa mikrokontrolér, na ktorom beží
firmware, ktorý zberá dáta 1 z viacerých podriadených prvkov 8 v jednej stajni a posiela ich pomocou LTE
modulu do klaudového úložiska. Nadriadený prvok 6 a každý podriadený prvok 8 majú vlastné napájanie.
Každé zariadenie je v stajni zavesené tak, že visí zo stropu vo výške približne 2 metre nad zemou. Snímače 5
môžu byť aj v rozdielnych úrovniach, ak to situácia na farme dovoľuje, a to s prihliadnutím na špecifickú
hmotnosť plynov.
Meranie na každom podriadenom prvku 8 prebieha periodicky a to tak, že nadriadený prvok 6 inštruuje
zariadenie cez komunikačnú linku, aby konkrétny podriadený prvok 8 vyčítal hodnoty zo všetkých snímačov
5 na danom podriadenom prvku 8. Takto sa iteratívne vyčítajú všetky podriadené prvky 8 a namerané hodnoty
z každého snímača 5 a podriadeného prvku 8 sa pošlú prostredníctvom LTE pripojenia do klaudu na ďalšie
štatistické spracovanie.
Pohybové vzorce stáda sa opakujú na dennej báze, napríklad počas dojenia, kŕmenia, pitia sa stádo pohybuje v podobných častiach stajne. Aby sme mali opakovateľné dáta 1, používame viacero umiestnení zariadenia
v stajni, ktoré umožňujú opakovateľný zber dát 1, využívajúci podobných pohybových vzorcov stáda. V tomto
príklade sú snímače 5 umiestnené v blízkosti každej napájačky 10. Každá stajňa má jednu alebo viacero napájačiek 10. Pri tomto umiestnení je meracia časť snímačov 5 pri jednej, pri viacerých alebo pri všetkých napájačkách 10, pričom snímač 5 je umiestnený vždy z boku napájačky 10 tak, aby nebol priamo nad zvieraťom,
keď pije, keďže plyny vypustené priamo k snímaču 5 môžu skresliť namerané hodnoty. Zberná jednotka ako
nadriadený prvok 6 je umiestnená tak, aby sa minimalizovala vzdialenosť medzi zbernou jednotkou a jednotlivými podriadenými prvkami 8.
Každý snímač 5 má rozdielne teplotné, vlhkostné a iné deviácie. Tieto charakteristiky sú opísané v technickom liste príslušného snímača 5. Každé meranie zalogované zo zariadenia do riadiaceho centra 9 je očistené
o tieto vplyvy pomocou čistiacich algoritmov.
Najskôr sa vypočítajú dňové agregáty (menovite priemer, štandardná odchýlka, medián, minimum, maximum, kvantily) z očistených senzorických dát. Ďalej sa na dáta 1 aplikuje štatistické čistenie, ako napríklad
štandardne známe detekcie štatistickej chyby, aby sa zabezpečilo, že dáta 1 neobsahujú chybné merania. Tento
dátový súbor teraz obsahuje agregované surové dáta 1 (ako napríklad denný priemer metánu). Ďalší krok je
výpočet plávujúceho agregátu na úrovni rozdielnych dní pre každý indikátor. Napríklad popri hodnote „denný
priemer metánu“, sa vypočíta plávajúca hodnota tohto ukazovateľa naprieč viacerými dňami. Plávajúca hodnota uplatní funkcie ako priemer, štandardná odchýlka, minimum, maximum a medián tohto indikátora v danom časovom horizonte (napríklad daný deň a k nemu 2 predchádzajúce dni, ak je časové okno kĺzavého
indikátora stanovené na 3). Dátový súbor obsahuje záznam s viacerými parametrami pre každý deň. Tento
dátový súbor je v ďalšom kroku obohatený o údaje o monitorovanom ukazovateli výkonnosti (napríklad dojivosť, obsah tuku v mlieku), ktorý je očistený o prípadné štatistické chyby, pre každý deň, ktorý je obsiahnutý
v dátovom súbore. Na konci tohto procesu dátový súbor obsahuje parametre, zaradené do viacerých kategórií:
Indikátory prvej úrovne – agregované a štatisticky očistené denné dáta 1 zo senzorov (napríklad denný
priemer metánu).
Indikátory druhej úrovne – vygenerované pomery všetkých indikátorov prvej úrovne. Ak skupina indikátorov prvej úrovne obsahuje 10 indikátorov, v tomto kroku sa vygenerujú všetky možné pomery, teda 90 nových indikátorov, kedy sa každý indikátor prvej úrovne vydelí vždy všetkými ostatnými indikátormi prvej
úrovne, nedelí sa samým sebou.
Ako napríklad indikátor prvej úrovne obsahuje indikátor nazvaný „denný_priemer_metánu“ a „denný_priemer_amoniak“, tak vygenerujeme indikátor druhej úrovne „denný_priemer_metánu_D_denný_priemer_amoniak“ ktorý vznikne vydelením hodnoty „denný_priemer_metánu“ hodnotou „denný_priemer_amoniak“. V tomto opise je symbol „_D_“ symbolom delenia a spojuje názvy pôvodných indikátorov.
Indikátory tretej úrovne – sú kĺzavé agregáty (priemer, medián, štandardná odchýlka, kvantily, minimum,
maximum) agregovaných dát indikátorov prvej a druhej úrovne, ako napríklad kĺzavý priemer s oknom troch
dní. Na konci tohto kroku dátový súbor obsahuje indikátory ako „PRIEMER_METÁN_priemer3“, čo pre daný
deň v dátovom súbore signalizuje priemernú hodnotu metánu za posledné 3 dni zohľadňujúc dnešnú priemernú
hodnotu a hodnotu z predchádzajúcich 2 dní.
Ukazovateľ výkonnosti – napríklad dojivosť, množstvo tuku obsiahnuté v mlieku, alebo proteín v mlieku.
Tento údaj je agregovaný tiež denne a je očistený o prípadné štatistické chyby v čiastkových údajoch zozbieraných z výkonu jednotlivých kráv. Tento údaj je agregovaný na rovnakom časovom okne ako indikátory prvej
a druhej úrovne a obsahuje dňové záznamy.
V ďalšom kroku sa vyberie požadovaný ukazovateľ výkonnosti, v tomto prípade hodnota dojivosti KPI a
stanoví sa požadovaná hodnota KPI. Zvolí sa jeden KPI indikátor, ktorý sa má analyzovať (napríklad môžeme
chcieť analyzovať dennú dojivosť, v tom prípade je denná dojivosť indikátor, ktorý si zvolíme). Všetky ostatné

8

SK 89-2021 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

KPI indikátory sa odstránia z dátového súboru okrem vyššie zvoleného. Pre vybrané KPI sa definuje požadovaná hodnota, kedy daný indikátor spadá do kategórie „dobrého“ alebo „zlého“ výkonu. Každý deň v dátovom
súbore potom na základe nameranej hodnoty KPI v ten deň sa priradí do „dobrej“ alebo do „zlej“ kategórie,
kedy je výkonnosť stáda postačujúca alebo naopak nedostatočná. Požadovaná hodnota KPI sa líši od stáda
k stádu a mení sa v čase, napríklad dôvodom tejto zmeny môže byť optimalizácia výživy a postupné narastanie
mediánu.
Na stanovenie požadovaného KPI sa použije medián alebo priemer KPI hodnoty za posledných X dní,
pričom X sa zvolí podľa potreby. Požadovaná hodnota KPI môže byť obchodný cieľ, napríklad súčasný priemer navýšený o 10 %. Ak je KPI nad požadovanou hodnotou, priradí sa do „dobrej“ kategórie a označí sa
(hodnota Label) znakom 1. Ak je KPI pod požadovanou hodnotou, priradí sa do „zlej“ kategórie a označí sa
(hodnota Label) znakom 0. Po tomto kroku dátový súbor môže v zjednodušenej forme vyzerať ako tabuľka so
skupinou riadkov, kde jeden riadok má štruktúru napríklad:
indikátor prvej úrovne/indikátor druhej úrovne/indikátor tretej úrovne/KPI/Label.
Na dátovom súbore, ktorý je očistený o indikátory typu KPI sa natrénuje model rozhodovacieho stromu,
klasifikujúci jednotlivé vzorky do kategórie na základe Labelu (ktorý značí, či je KPI nad požadovanou hodnotou alebo pod – resp. patrí do kategórie 1 alebo 0). Funkcia, ktorá sa optimalizuje, je gini-index alebo entropia. Konkrétna voľba závisí od toho, ktorá dosahuje nad konkrétnymi dátami lepšie výsledky. Všetky indikátory, ktoré boli použité pri klasifikácii dátového súboru, majú najväčšiu výpovednú hodnotu o tom, ktoré plyny
a ktoré faktory prostredia a ďalšie senzorické dáta 1, najviac vplývajú na to, či je KPI spadajúca do kategórie
nad požadovanú hodnotu alebo pod. Medzivýsledok sa využije na odvodenie hraničných hodnôt faktorov z na
trénovaného modelu a vytvorenie sústavy nerovníc. Model poskytuje klasifikáciu dní do jednotlivých výkonnostných skupín („dobré dni“, „zlé dni“).
Následne sa zvolí list stromu, ktorý má postačujúcu výkonnosť – to znamená má vhodný pomer dobrých a
zlých dní a tento list sa ďalej považuje za „Cieľový list“. Pomer sa môže znázorniť v položke „value“, kde na
prvom mieste je počet zlých dní a na druhom mieste je počet dobrých dní. Teda pre príklad koreňa stromu je
tento pomer zlých a dobrých dní 60 : 61 v dátovom súbore. Ak sa udrží indikátor MAX_CO2_D_MAX_VODIK_min19 pod hodnotou 8.179, tak je pomer zlých a dobrých dní na úrovni 20 : 51. Cieľový list je taký, ktorý
maximalizuje pravdepodobnosť „dobrých dní“, to znamená zo všetkých listov má najlepší pomer zlých a dobrých dní (teda číslo počet zlých dní vydelené počtom dobrých dní je najmenšie). Ak je počet zlých dní 0, tak
sa berie list, ktorý má najviac dobrých dní. Tento list sa považuje za Cieľový list.
Nasledovný krok postupu spočíva v hľadaní cesty v strome medzi koreňom a cieľovým listom. Pre každý
uzol, ležiaci na tejto ceste sa postaví nerovnica, ktorá sa musí splniť pri neskoršej optimalizácii. Každý uzol
identifikuje hodnotu pre konkrétny faktor, teda napríklad koreň identifikuje kritickú hodnotu pre faktor
MAX_CO2_D_MAX_VODIK_min19 (indikátor tretej úrovne) na hodnotu 8.179. Ak sa Cieľový uzol nachádza v ľavom podstrome, tak hodnota tohto indikátora musí spĺňať nerovnosť menší alebo rovný (<=). Ak sa
Cieľový uzol nachádza v pravom podstrome, tak hodnota tohto indikátora musí spĺňať nerovnosť striktne väčší
(>) v porovnaní s kritickou hodnotou. V tomto príklade je množina odvodených nerovníc nasledovná:
• MAX_CO2_D_MAX_VODIK_min19 <= 8.179
• MEDIAN_ETANOL_D_PRIEMER_CO_priemer7 <= 0.004
• MAX_METAN_D_PRIEMER_METAN <= 6.62
• MAX_VODIK_D_MEDIAN_CO2_std3 > 0.008
• PRIEMER_O2_D_PRIEMER_AMONIAK > 0.009
Dáta 1 o výžive sa zberajú tiež na dennej báze. Krmivo pozostáva z objemových a koncentrovaných komponentov. Objemové komponenty sú najmä: kukuričná siláž, lucernová senáž, hrachová senáž, seno a slama.
Koncentrované komponenty sú najmä: cukrovarské rezky, pivovarské mláto, jačmeň, pšenica, kukurica, sójový
extrahovaný šrot, repkový extrahovaný šrot, slnečnicový extrahovaný šrot.
Každý komponent sa v laboratóriu rozanalyzuje na nasledujúce základné parametre, ktoré sa štandardne
udávajú v jednotkách gram na kilogram sušiny v komponente. K jednotlivým komponentom sa na základe
predchádzajúceho laboratórneho rozboru priradia vlastnosti opísané aspoň niektorými z nasledovných veličín:
sušina, dusíkaté látky, tuk, vláknina (NDF, ADF, ADL, celulóza), popol, škrob, organická hmota, mastné kyseliny, alkohol.
Do krmiva sa pridáva vitamínovo minerálový premix, ktorý je definovaný aspoň niektorými z nasledujúcich zložiek: vitamín A, vitamín D, vitamín E, vitamín K, vápnik, fosfor, horčík, sodík, železo, mangán, zinok,
selén, jód.
Dáta 1 o výžive sú do systému vkladané pomocou užívateľského rozhrania alebo automaticky v prípade
integrácie s externým laboratórnym zariadením pomocou API rozhrania. Pre každý kalendárny deň platí rozbor, ktorý sa odohral najbližšie k aktuálnemu dátumu (buď pred, alebo v aktuálny deň) – keďže dáta 1 z laboratórneho rozboru sa štandardne neaktualizujú denne. K zozbieraným dátam 1 zo snímačov 5 sa pripoja údaje
o kŕmnej dávke, ktorá sa v daný deň na farme kŕmi. Tieto informácie sa tiež uložia v klaudovom úložisku.
Každá kŕmna dávka pozostáva z mixu komponentov a vitamínovo-minerálneho premixu, ktoré sú kŕmené v ur
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čitom percentuálnom zastúpení v kilograme sušiny (teda napr. na 1 kg sušiny kŕmnej dávky prislúcha 20 %
kukurice, 10 % jačmeňa, 3 % premixu atď.). V týchto dátach 1 sú jednotlivé laboratórne parametre prenásobené
ich percentuálnym zastúpením v kŕmnej dávke. Teda ak sa kŕmi kukuricou, ktorá má podľa laboratórneho
vyšetrenia obsah vlákniny 100 g na jeden kilogram sušiny kukurice a percentuálne zastúpenie kukurice v kŕmnej dávke je 10 %, tak v dátach kŕmnej dávky je pre komponent kukurica uvedený parameter vláknina 10 g na
1 kg sušiny krmiva. Tento proces sa opakuje pre všetky komponenty a ich parametre. V tomto príklade je
parameter v kŕmnej dávke označený ako „KDKukurica.vláknina“, to znamená množstvo vlákniny z kukurice
v gramoch na kilogram sušiny obsiahnuté v kŕmnej dávke. Obsah vlákniny v kukurici, ako výsledok laboratórneho rozboru označujeme ako „Kukurica.vláknina“ a štandardne sa udáva v gramoch na kilogram sušiny komponentu.
Ďalej sa zozbiera zastúpenie vitamínov a minerálov v kŕmnej dávke v gramoch na kilogram alebo medzinárodných jednotkách (na kilogram sušiny krmiva). Následne sa vytvorí agregovaný dátový súbor s nameranými údajmi, ktoré spája dokopy dátový súbor z kroku agregovania dát a všetky denné údaje o kŕmnej dávke,
ktorá bola v ten deň použitá.
Následne sa hľadajú rovnice na predikciu faktorov na základe parametrov výživy. Pracuje sa pritom s dátovým súborom, ktorý je upravený tak, aby obsahoval údaje o výžive a zo snímačov 5 iba dáta 1 týkajúce sa
faktora, ktorý sa ide predikovať. Cieľom je pre každý faktor, ktorý sa vyskytuje v nerovniciach, nájsť takú
funkciu, ktorá na základe vstupujúcich parametrov kŕmnej dávky vie predikovať, aká bude hodnota daného
faktora (funkcia pracuje na vstupe len s dátami o kŕmnych dávkach, nepoužíva žiadne ďalšie senzorické informácie).
Pre každý faktor je pripravený dátový súbor, ktorý obsahuje údaje o kŕmnej dávke a hodnotách faktora,
ktorý sa má predikovať. Iné údaje daný dátový súbor neobsahuje. V tomto kroku sa pracuje len s takto skonštruovaným dátovým súborom, ktorý sa líši podľa toho, pre aký faktor sa trénuje funkcia. Ak sa napríklad
hodnotí len parameter „Kukurica.Škrob“, a má sa nájsť funkcia, ktorá predikuje PRIEMER_CO2 na základe
škrobu z kukurice, tak dátový súbor pozostáva z dvoch stĺpcov, a to: „Kukurica.škrob“, „PRIEMER_CO2“.
Vyhľadávajú sa funkcie podľa počtu faktorov použitých v nerovniciach. Cieľom tohto kroku je predikovať na
základe zloženia výživy hodnotu všetkých kritických faktorov, čo sa použije v následných krokoch pre optimalizáciu parametrov výživy. Pre tento účel pre každý jeden faktor sa natrénuje model, ktorý predikuje daný
faktor. Model sa natrénuje nad dátovým súborom pomocou strojového učenia. Môže sa využiť regresný model,
napríklad neurónová sieť, gradientný zostup, regresná analýza. Tiež sa môžu použiť rôzne iné regresné modely,
rozhoduje to, ktorý model mal pri tréningu najlepšiu presnosť, určenú RMS chybou alebo obdobnou metódou.
Každú vygenerovanú funkciu označíme:
menoFaktora = fmenoFaktora(parametreKŕmnejDávky),
pričom parametreKŕmnejDávky je vektor, ktorý reprezentuje všetky parametre výživy pre jeden deň. Pozostáva
z hodnôt ako napríklad vláknina z kukurice v danej kŕmnej dávke a iné.
V nasledujúcom kroku sa kalibruje výživa podľa hraničných hodnôt faktorov. Každá farma má svoje alebo
zaobstarané komponenty, ktoré majú na základe laboratórneho rozboru svoje základné parametre. Kŕmna
dávka pozostáva z komponentov, vitamínov a minerálov, pričom každý komponent je zastúpený v určitom
pomere. Pre pomer každého komponentu použijeme označenie PmenoKomponentu. Hodnota PmenoKomponentu je v intervale <0, 1> a platí, že suma všetkých P naprieč každým komponentom je 1. Kŕmna dávka je množina hodnôt
PmenoKomponentu, vyjadrujúci percentuálne zastúpenie každého komponentu v kŕmnej dávke.
Výsledná reprezentácia parametrov v kŕmnej dávke je reprezentovaná parametrami vyjadrenými pre každú
jednu možnosť komponenty a parametru (teda celkový počet parametrov je maximálne množstvo komponentov vynásobené množstvom parametrov, teda napríklad 5*13 (objemových krmív) + 8*11 (koncentrovaných
krmív) = 153 čiastkových parametrov). Zastúpenie parametra z danej komponenty v kŕmnej dávke, je vyjadrené rovnicou v tvare napríklad:
• KDKukurica.vláknina = Pkukurica * Kukurica.vláknina,
• KDKukurica.škrob = Pkukurica * Kukurica.škrob,
• KDJačmeň.vláknina = Pjačmeň * Jačmeň.vláknina
Na vypočítanie konkrétnej kŕmnej dávky potrebujeme laboratórny rozbor surovín, ktorý je zadaný do systému a hodnoty všetkých Px parametrov, ktoré sa majú nájsť. Písmenom V označujeme vektor, pozostávajúci
zo všetkých Px parametrov a tiež parametrov premixu (obsah jednotlivých vitamínov a minerálov).
Pri optimalizácii sa hľadá vektor V, ktorý minimalizuje cenu kŕmnej dávky. Každý komponent má dopredu
uvedenú cenu za kilogram. Teda výsledná cena kŕmnej dávky je
cenakompanentovNaKilogramSušiny + cenapremixuNaKilogramSušiny = výslednáCenaKŕmnejDávky
Pri optimalizácii sa minimalizuje cena kŕmnej dávky a hľadá sa vektor V, ktorý maximalizuje výkonnosť
a minimalizuje cenu. Vektor K označuje všetky parametre komponentov (teda napr. na pozícii 0 v danom
vektore je Krmovina.Sušina, t. j. obsah sušiny na jeden kilogram konkrétnej krmoviny).
Napríklad, vektor K vyzerá nasledovne, pričom obsahuje výsledky laboratórneho rozboru jednotlivých surovín
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(1) K = [Kukurica.Sušina, Kukurica.Škrob, ..., Jačmeň.Sušina, Jačmeň.Škrob, ...] Funkcia KD(V, K) je
určená na základe vektora V a K po generovaní rovníc pre predikciu faktorov na základe parametrov výživy,
pričom na i-tej pozícii výsledného vektora sa nachádza parameter rovnakého komponentu ako na i-tej pozícii
vo vektore K a na jeho konci sa nachádzajú údaje o premixe (minerálové a vitamínové zloženie), ktoré sú zo
vstupného vektora V len propagované na výstup. Teda KD(V, K) vráti zloženie konkrétnej kŕmnej dávky, ktorá
vznikne na základe aplikácii vektora V (pomery a obsah vitamínov a minerálov) na komponenty, ktoré ma
farma k dispozícii. Podkladom je pritom zastúpenie jednotlivých parametrov z danej komponenty v kŕmnej
dávke na základe skôr opísanej sústavy rovníc. Ďalej v nerovniciach určených z dátového súboru v predchádzajúcich krokoch sa konkrétne hodnoty faktorov substituujú jednotlivými funkciami, kde sa kŕmna dávka
vyjadrí pomocou funkcie KD(V, K), pričom vektor K vzniká ako rozbor komponentov farmy a vektor V sa
bude v ďalšom kroku optimalizovať. Substituované nerovnice majú v tomto príklade tvar:
• fMAX-CO2-D-MAX-VODIK-min19(KD(V,K)) <= 8.179
• fMEDIAN-ETANOL-D-PRIEMER-CO-priemer7(KD(V,K)) <= 0.004
• fMAX-METAN-D-PRIEMER-METAN(KD(V,K)) <= 6.62
• fMAX-VODIK-D-MEDIAN-CO2-std3(KD(V,K)) > 0.008
• fPRIEMER-O2-D-PRIEMER-AMONIAK(KD(V,K)) > 0.009
Pritom rovnica pre cenu kŕmnej dávky je:
cena(V) =
𝑥∈𝑚𝑛𝑜ž𝑖𝑛𝑎 𝑣š𝑒𝑡𝑘ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 𝑃𝑥 ∗𝑐𝑒𝑛𝑎𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑢(𝑥)
cenaPremixu(V) +∑𝑃𝑥
(
)
pričom cenaKomponentu(x) dáva cenu za 1 kilogram pre komponentu x a cenaPremixu(V) dáva cenu za 1
kilogram premixu, ktorá je štandardne lineárnou kombináciou všetkých parametrov vo vektore V určených pre
vitamínovo-minerálny premix a závisí od konkrétnej trhovej ceny, za jednotlivé vitamíny a minerály.
Nad konštantami K a funkciou cenaKompentu sa spustí minimalizačný algoritmus, hľadajúci vektor V, tak,
aby sa splnili všetky nerovnice a zároveň aby sa minimalizovala výsledná cena kŕmnej dávky určenú predpisom
„cena“. Počas minimalizácie platí podmienka, že suma hodnôt všetkých Px (pomerov komponentov) sa vždy
sčíta na hodnotu 1, teda
𝑥∈𝑚𝑛𝑜ž𝑖𝑛𝑎 𝑣š𝑒𝑡𝑘ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 𝑃𝑥
matematicky: ∑𝑃𝑥
( )=1
To znamená, že vyhovuje len taký vektor V, v ktorom sa suma pomerov sčíta na 100 %. Minimalizačný
algoritmus vráti optimálny vektor V, ktorý reprezentuje pomery komponentov optimálnej výživy a vitamínový
a minerálny obsah premixu pri minimálnej možnej cene kŕmnej dávky, za zachovania platnosti stanovených
nerovníc.
Na minimalizáciu sa použijú algoritmy vhodné na riešenie obmedzenej minimalizácie, takzvanej „constraint minimization“ ako napríklad sekvenačné kvadratické programovanie. Počas optimalizácie sa optimalizujú
všetky parametre vo vektore V, alebo sa môže algoritmus inštruovať, aby držal hodnoty premixu (teda parametre súvisiace s vitamínovým a minerálnym zložením) konštantné, teda zloženie premixu sa počas optimalizácie nezmení.
Výstupom tohto kroku je vektor V, ktorý obsahuje pomery jednotlivých komponent vo výslednej kŕmnej
dávke a požadované zloženie premixu, aby výživa dosahovala maximálnu výkonnosť. Výsledný vektor V je
následne použitý v produkčnej fáze pre produkciu optimálnej výživy. Výsledný premix si zvyčajne farma neprodukuje sama, ale objednáva od svojho dodávateľa, ktorému stačí zaslať nové údaje o premixe. Optimálny
vektor V obsahuje všetky potrebné parametre pre produkciu finálnej výživy, teda obsahuje pomer (vyjadrený
percentom zastúpenia vo finálnej výžive) pre každý komponent. Receptúra reprezentovaná vektorom V je exportovaná do miešarne 4 a/alebo do kŕmneho voza 3. Existuje viacero druhov miešarní a kŕmnych vozov, ktoré
vedia automaticky pripraviť finálnu výživu. Niektoré miešarne a kŕmne vozy sú obsluhované operátorom. V takomto prípade si operátor pozrie poslednú receptúru v užívateľskom rozhraní systému.
Príklad 3
V tomto príklade podľa obrázkov 4 sú snímače 5 zloženia vzduchu a snímače 5 fyzikálnych hodnôt prostredia sú umiestnené rovnomerne osovo pozdĺž väčšieho pôdorysného rozmeru priestoru 2 ustajnenia.
V tomto príklade je miešareň 4 a kŕmny voz 3 elektronicky riadené na prípravu zmesi podľa zaslaných
výsledkov vektora V Miešareň 4 a kŕmny voz 3 má svoj firmware, ktorý beží na výpočtovom zariadení, ktoré
je súčasťou miešarne 4 a kŕmneho voza 3. Pre účely integrácie digitalizovaného kŕmneho voza 3 a miešarne 4
systém zahŕňa zariadenie s mikrokontrolérom a LTE modemom na pripojenie na internet a do klaklaudového
úložiska. To poskytuje možnosť stiahnutia poslednej výživy pre firmware miešarne 4 a kŕmneho voza 3 pomocou proprietárneho protokolu, vystavaného cez sériové pripojenie RS-485, alebo cez iné štandardné komunikačné riešenie.
Proxy zariadenie pomocou LTE modulu udržuje aktívne spojenie s klaudom. Jedno proxy zariadenie udržuje informácie o všetkých aktuálnych výživách pre danú farmu, ak farma používa rozdielne výživy pre rozdielne stajne. Proxy zariadenie sa hlási na klaudové úložisko s identifikátorom farmy. Klaudové úložisko na
základe identifikátora farmy poskytne všetky aktuálne údaje o výžive, pričom každá výživa má tiež svoje ID,
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ktoré určuje, pre ktorú stajňu (alebo množinu stajní) je výživa určená. Proxy zariadenie sa hlási na klaudové
úložisko pravidelne, napríklad každú minútu, to znamená, že získava aktuálne informácie o výžive maximálne
s minútovým oneskorením. Komunikácia medzi proxy zariadením a klaudom prebieha pomocou MQTT alebo
HTTPS protokolu alebo iného protokolu aplikačnej vrstvy ISO/OSI modelu.
Následne firmware kŕmneho voza 3, respektíve firmware miešarne 4 sa pomocou SPI alebo RS-485 alebo
pomocou inej komunikačnej linky pripojí na proxy zariadenie a pomocou protokolu vyčíta hodnoty výživy.
Pre tento účel sa použil veľmi jednoduchý textový protokol, kde firmware miešarne 4 alebo kŕmneho voza 3
pošle príkaz „GET“, ten je následne spracovaný proxy zariadením a proxy zariadenie následne poskytne všetky
údaje o výžive, ktoré má k dispozícii vo forme JSON objektu. JSON objekt obsahuje percentuálne zastúpenie
(0 – znamená 0 percent, 1 znamená 100 percent) jednotlivých komponentov a premixu vo finálnej kŕmnej
dávke. Ukážkový JSON objekt je nasledovný:
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Príklad 4
Snímače 5 zloženia vzduchu a snímače 5 fyzikálnych hodnôt prostredia sú umiestnené na uhlopriečkach
pôdorysu priestoru 2 ustajnenia podľa obrázku 5.
5

Priemyselná využiteľnosť

10

Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možné priemyselne a opakovane
zostavovať a používať systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, kedy prebieha
optimalizačný proces výpočtu zloženia krmiva podľa údajov nameraných v predchádzajúcom období.
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Zoznam vzťahových značiek

5

10

15

1 – dáta
2 – priestor ustajnenia stáda
3 – kŕmny voz
4 – miešareň
5 – snímače
6 – nadriadený prvok
7 – technológia Bluetooth alebo SPI zbernica
8 – podriadený prvok
9 – riadiace centrum
10 – napájačka
11 – prvok na štatistickú analýzu
LPG – skvapalnený ropný plyn
CNG – stlačený zemný plyn
SPI – sériové periférne rozhranie
LTE – „Long Term Evolution“
IoT – internet vecí
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1. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, pri ktorom sa meria zloženie vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a následne sa podľa obsahu vybraných plynov vo vydychovanom vzduchu riadi zloženie krmiva, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa priebežne meria zloženie vzduchu a teplota vzduchu v priestore (2) ustajnenia stáda, zaznamenávajú sa údaje o zložení vydaného krmiva a
zároveň sa meria výkonnosť stáda, tieto údaje za viacero dní sa štatisticky analyzujú a množstvo a/alebo zloženie krmiva v ďalšej fáze chovu sa následne určí optimalizáciou pomocou strojového učenia, kedy sa rozpoznávajú súvislosti medzi nameranou výkonnosťou, zložením krmiva a štatistickými dátami (1) z merania prostredia, pričom optimalizačný algoritmus je nastavený na dosiahnutie minimálnej ceny krmiva a/alebo maximálnej výkonnosti stáda hospodárskych zvierat.
2. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že proces optimalizácie sa opakuje, kedy sa v následnom kroku optimalizácie pracuje
s dátami (1) nameranými počas dní, kedy hospodárske zvieratá boli kŕmené podľa výsledku predchádzajúceho
kroku optimalizácie.
3. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výkonnosť stáda je celková dojivosť, obsah tuku v mlieku alebo obsah bielkoviny
v mlieku.
4. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až
3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímačmi (5) zloženia vzduchu sa meria prítomnosť metánu, oxidu
uhličitého, vodíka, etanolu, kyslíku a amoniaku.
5. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až
4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímačmi (5) zloženia vzduchu sa meria prítomnosť aspoň jedného
z plynov: bután, LPG, dym, CNG, hélium, dusík, alkánové plyny, oxid uhoľnatý, ozón, benzén, sírovodík,
toluén, acetón, propán, formaldehyd, uhoľný plyn.
6. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1
až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa meria vlhkosť vzduchu a/alebo atmosférický tlak a/alebo hluk
a/alebo prúdenie vzduchu v priestore (2) ustajnenia.
7. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až
6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímače (5) v podobe podriadených prvkov (8) alebo prepojené
s podriadenými prvkami (8) komunikujú s jedným nadriadeným prvkom (6).
8. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až
7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hodnoty zo snímačov (5) sa štatisticky analyzujú, vytvoria sa z nich
denné a kĺzavé agregáty, ktoré sa zoradia do dátových súborov, dátové súbory sa doplnia o ukazovateľ výkonnosti a všetky takto získané indikátory prvej úrovne sa vydelia každým iným indikátorom prvej úrovne na
získanie indikátorov druhej úrovne a následne sa z indikátorov druhej úrovne vytvoria indikátory tretej úrovne
pomocou generovania kĺzavých agregátov indikátorov prvej a druhej úrovne.
9. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na skupine údajov s indikátormi prvej, druhej a tretej úrovne a so zvoleným ukazovateľom výkonnosti prebieha strojové učenie rozhodovací strom na odvodenie hraničných hodnôt a generovanie sústavy nerovníc.
10. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 7 alebo 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dátový súbor sa cez vstupné zariadenie prepojené s riadiacim centrom (9)
doplní o zloženie kŕmnej dávky za dni, počas ktorých prebiehal zber údajov príslušného dátového súboru.
11. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1
až 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa hľadanie vektora V, ktorý opisuje komponenty kŕmnej
zmesi, pričom sa minimalizuje cena kŕmnej dávky a/alebo maximalizuje ukazovateľ výkonnosti, výhodne pomocou algoritmu gradientný zostup a/alebo LBFGS riešiteľ a/alebo sekvenčné kvadratické programovanie.
12. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9
až 11, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa predikujú kritické faktory v nerovniciach vytvorených na
základe strojového učenia rozhodovací strom a pre každý faktor, ktorý sa vyskytuje v nerovniciach, sa vyhľadá
funkcia, ktorá na základe vstupujúcich parametrov kŕmnej dávky predikuje hodnotu príslušného faktora.
13. Spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1
až 12, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výsledok optimalizácie kŕmnej zmesi je zaslaný do miešarne (4)
a/alebo do kŕmneho voza (3).
14. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, ktorý zahŕňa snímače (5) zloženia vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a miešareň (4) a/alebo kŕmny voz (3) s riadením
zloženia krmiva, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v priestoroch (2) ustajnenia stáda sú umiestnené
snímače (5) zloženia vzduchu a snímače (5) fyzikálnych hodnôt prostredia, snímače (5) zloženia vzduchu a
snímače (5) fyzikálnych hodnôt prostredia sú cez komunikačný prvok prepojené s riadiacim centrom (9), k ria-
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diacemu centru (9) je pripojené vstupné zariadenie na zadávanie dát (1) o vlastnostiach zložiek krmiva, k riadiacemu centru (9) je pripojené vstupné zariadenie na zadávanie dát (1) o výkonnosti stáda, riadiace centrum
(9) je opatrené prvkom (11) na štatistickú analýzu nameraných a zadaných dát (1) a tiež je opatrené prvkom na
optimalizáciu zloženia kŕmnej zmesi, pričom riadiace centrum (9) je prepojené s miešarňou (4) a/alebo s kŕmnym vozom (3).
15. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že riadiace centrum (9) je umiestené na klaudovom úložisku mimo priestorov (2)
ustajnenia.
16. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 14 alebo 15, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímače (5) zloženia vzduchu a snímače (5) fyzikálnych parametrov prostredia sú zoradené ako podriadené prvky (8) bezdrôtovo prepojené s nadriadeným prvkom (6) a nadriadený
prvok (6) je opatrený komunikačným prvkom na spojenie s riadiacim centrom (9).
17. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 16, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa snímač (5) prítomnosti metánu, oxidu uhličitého,
vodíka, etanolu, kyslíka a amoniaku.
18. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa nároku 15, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa snímač (5) aspoň jedného z plynov: bután, LPG, dym, CNG, hélium,
dusík, alkánové plyny, oxid uhoľnatý, ozón, benzén, sírovodík, toluén, acetón, propán, formaldehyd, uhoľný
plyn.
19. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 18, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa snímač (5) vlhkosti vzduchu a/alebo atmosférického
tlaku a/alebo hluku a/alebo prúdenia vzduchu v priestore (2) ustajnenia.
20. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 19, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímače (5) zloženia vzduchu a/alebo snímače (5) fyzikálnych
hodnôt prostredia sú umiestnené v priestore (2) ustajnenia pri napájačkach (10).
21. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 19, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímače (5) zloženia vzduchu a/alebo snímače (5) fyzikálnych
hodnôt prostredia sú umiestnené rovnomerne osovo pozdĺž väčšieho pôdorysného rozmeru priestoru (2) ustajnenia.
22. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 19, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že snímače (5) zloženia vzduchu
a/alebo snímače (5) fyzikálnych hodnôt prostredia sú umiestnené na uhlopriečkach pôdorysu priestoru (2)
ustajnenia.
23. Systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc podľa ktoréhokoľvek z nárokov
14 až 22, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že miešareň (4) a/alebo kŕmny voz (3) zahŕňajú prvky na riadenie
zložiek kŕmnej zmesi podľa pokynov riadiaceho centra (9), výhodne miešareň (4) a/alebo kŕmny voz (3) zahŕňajú mikrokontrolér a modem na pripojenie na internet.
3 výkresy
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