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ABSTRACT  
 
Altement, M. Infrared Imaging of Cow’s Body Surface Temperature Distribution. Master’s 

thesis. – Tartu: EMÜ, 2014. 72 pages, 35 figures, 14 tables, format A4. In Estonian 

language. 

 

The Master’s thesis in issue is composed to analyse if and how is it possible to incorporate 

infrared thermography with the intention to evaluate surface temperatures of cows. Also if 

is it possible to discover different potential peculiarities based on thermographic images 

that in common approaches is complicated to detect. The main objective of this paper is to 

compose surface temperature maps. This objective is resolved in two different manners. 

The first map is assembled considering the anatomical regions. The second temperature 

map is based on detailed temperature measuring sections covering whole body. 

Measurements are taken on both sides of a cow’s body. Accordingly temperature maps 

also express both sides of a cow’s body. Thermographic images are taken using fifteen 

different cows. The final temperature maps represent an average cow with average 

temperatures. Also a statistical analysis is represented. 

 

Keywords: cow, temperature, infrared thermography, infrared camera, infrared imaging, 

temperature, temperature maps, statistics, legs, feet, udder, eyes. 
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TÄHISED JA LÜHENDID  

 
a   – asümmeetriakordaja 

( )Xe  – ekstsess e. järsakuskordaja 

eMɶ  – mediaan °C 

oMɶ  – mood °C 

n  – vajalik katseloomade hulk 

N  – üldkogumi maht 

s – valimi standardhälve °C 

2s   – valimi dispersioon 

xs   – standardviga °C 

t  – temperatuur °C 

( ),k Pt  – Studenti t – jaotuse väärtus 

x   – aritmeetiline keskmine °C 

   

( ),x P∆  – hinnangu täpsus 

ε  – emissioonitegur 

σ  – üldkogumi standardhälve °C 
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SISSEJUHATUS 

 
Lehmad ehk teisisõnu ka piimakari on Eesti põllumajanduse seisukohalt vägagi olulisel 

kohal. Seega on ka ääretult oluline nende tervis ning selle igakülgne monitooring. Erine-

vaid uurimusi lehmade tervise, heaolu ning teisalt ka toodangu suurendamise kohta on kül-

laltki suur hulk. Kõik need uurimused on selleks, et parandada loomade tootlikkust ning 

seejuures säilitada loomade mugavus, heaolu ning hea tervis. Samuti on ka käesoleva ma-

gistritöö eesmärgiks termograafiat kasutades uurida  ning tulemuste alusel kirja panna 

lehmade pinnatemperatuuride jaotus, koostada sellekohane kaart, et lõppkokkuvõttes aidata 

parandada lehmade heaolu ning tagada maksimaalne toodang. 

 

Temperatuur ning selle mõõtmine on piimakarja kontekstis väga olulise tähtsusega. Suu-

remad kõrvalekalded lehmade kehatemperatuuris võivad viidata tõsisematele terviserikete-

le, mis kokkuvõtvalt võivad mõjutada toodangut. Seega on lehmade temperatuuride moni-

tooring vägagi oluline. Käesoleva magistritöö raames ei kajastata lehmade kehatempera-

tuuride mõõtmist. Eesmärgiks on uurida termograafiat kasutades lehmade kehade pinna-

temperatuure. Infrapunakaameraga võetakse üles lehmade kehade termogramme, ning 

koostatakse temperatuurikaardid, kuidas pinnatemperatuur jaotub üle terve lehma keha 

ning seda looma mõlematelt külgedelt. Analüüsi teostamiseks võeti üles termogrammid 

viieteistkümnelt erinevalt lehmalt.  

 

Magistritöö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas on võimalik infrapunatermograafiat kasu-

tades hinnata lehma keha pinnatemperatuure. Samuti, kas termogrammide alusel ning nen-

de töötlemisel on võimalik avastada erinevaid võimalikke iseärasusi, mille avastamine ta-

vameetoditel on keeruline.  

 

Magistritöö raames koostatakse temperatuurikaardid kahel erineval kujul. Ühel juhul on 

aluseks lehma keha anatoomiliste piirkondade paiknemine. Teises versioonis koostatakse 

pinnatemperatuuri kaart kasutades tervet lehma keha mõlemalt poolt katvaid väiksemaid 

piirkondi. Mõlema versiooni puhul on aluseks viieteistkümne erineva lehma puhul keskmi-

sed temperatuurid, mille tulemusena saadakse keskmine lehm keskmiste temperatuuridega. 

Temperatuuride kaardistamise vajaduse tingib baasuuringute suurendamise vajadus. Samu-

ti on huvipakkuvaks uurimisaluseks, kas pinnatemperatuuri, mis on määratud kasutades 

infrapunatermograafiat, alusel on võimalik otsustada kehatuuma temperatuuri üle. Samuti 



7 
 

on temperatuuride kaardistamise eesmärgiks kirjeldada pinnatemperatuuri jaotust üle kogu 

lehma keha pinna. 

 

Samuti on magistritöö raames kajastatud ka statistilist analüüsi leitud tulemuste põhjal. 

Statistiliste parameetrite leidmise tarbeks ning samuti ka ülejäänud andmete töötlemiseks 

on kasutatud tarkvarapaketti MS Excel 2007. 
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1. LEHMA HEAOLU 

 
1.1. Lühiülevaade 

 
Silmas pidades kõrge produktiivsusega lehmasid ja nende pidamisel kasutatavaid kaasaeg-

seid ja intensiivseid tehnoloogiaid on seejuures keskkonna mõju loomadele, nende heaolu-

le ning samuti ka nende tervisele ja toodangule ütlemata suur. Määratledes looma heaolu, 

valitakse lähtepunktiks tavaliselt looma vajadused, mis on vajalikud rahuldamaks, saavuta-

des loomade heaolu. Seda väljendab Euroopa Nõukogu Loomakaitse konventsioon (artik-

kel 3), mis sätestab, et loomad peavad olema peetud ja varustatud toidu, vee ja hoolitsuse-

ga sellisel moel, et nende liiki, aretusse, mugavusse ja kodustamisse suhtutakse selliselt 

nagu nende füsioloogilised ning etoloogilised vajadused nõuavad ja mis on vastavuses et-

tenähtud kogemustega ja teaduslike alustega. Tulevik näeb ette üha enam loomade heaolu 

järgimist, majanduslike ja muude tagasilöökide prognoosimist, mis kõik vajalikud loomade 

heaolu ning tervisliku seisundi tagamiseks. Tarvis on jõuda sellisesse staadiumisse, kus 

looma heaolu on tervisekontrolli aluseks. Sellisel viisil käitudes veenataks lõpptarbijat, et 

temani jõudvad tooted pärinevad loomale parimast keskkonnast [1]. 

 

Looma tervise seisukohalt on loom terve, kui tema kehas valitseb harmoonia organite ja 

organsüsteemide vahelises talitluses. Tervel loomal puuduvad võimalikud haigustunnused 

ning samuti on looma käitumine liigiomaselt normaalne. Eesti Vabariigis on tasemel ning 

ka korralikult töötav süsteem väga ohtlike A ja B grupi nakkushaiguseid ning nende esi-

nemist puudutava informatsiooni registreerimiseks. Vähemohtlikke haiguseid on Eestis 

esinenud. Suurem osa lüpsikarja haigustest on enamjuhtudel seotud loomade söötmise ning 

pidamisega, mis omavad üldiselt mittenakkavat iseloomu. Käesoleva uurimustöö väga olu-

lise aspektina tuuakse välja loomade heaolu ning tervist puudutavate andmete kogumist 

lauda tasandil. Seda selleks, et diagnoosida ja avastada varakult võimalikke tervisehäireid. 

Selliste häirete või haiguste avastamine algstaadiumis võimaldab oluliselt vähendada kulu-

sid nende ravimisel [2]. 

 

1.2. Terve lehm 

 
Terved loomad on häälekad, toimekad, nende liigutused ning kehahoiak on kohane nende 

vanusele, soole, tõule või psühholoogilisele konditsioonile. Kõige selle tunnusteks on – 

puhas ja läikiv karv, selged ja säravad silmad, niiske ning külm koon ning samuti ka värske 
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hingeõhk. Lisandub veel ärgas valvsus keskkonnale, sirge rüht koos kahjustamata jalgade-

ga, sirge selg ja tõstetud pea. Kõige juurde käib veel ka normaalne imemine või imetamine, 

söötmine, mäletsemine, joomine, roojamise ja urineerimise käitumine. Samuti iseloomus-

tab tervet looma normaalne üles tõusmine, pikali heitmine ning puhkamiskombed – üleüld-

se normaalsed liigutused ja käitumine. Väljaheite välimus lehmade juures sõltub laialdaselt 

sööda natuurist. Tervetel loomadel peaks samuti ka ind esinema regulaarselt ja normaalsel 

kujul. Samuti on üheks indikaatoriks saba asend – kui loom kõnnib, sööb karjamaal rohtu, 

joob või toitub, ripub saba reeglina sirgelt alla, teistel juhtudel on saba reeglina vähesel 

määral tõstetud. Selliselt toimetavate lehmade näol on tegu tervete loomadega [3]. 

 

1.3. Eluase ja heaolu 

 
Loomade heaolu hindamiseks on välja pakutud viis primaarset vabadust või teisisõnu ka 

õigust [4]: 

1) õigus toidule – vabadus näljast ja alatoitumisest; 

2) õigus keskkonnale – vabadus termilisest ja füüsilisest vaevast; 

3) õigus vabale käitumisele – vabadus väljendamaks normaalset käitumist; 

4) õigus füüsilisele tervisele (haigused ja vigastused); 

5) õigus psüühilisele tervisele (hirm). 

Lehmade pidamine lautades annab võimaluse kontrollida väga paljusid aspekte nende elu-

des, hõlmates siinkohal näiteks korrektset söödaratsiooni, mis on just eriti tähtis kõrge too-

danguga lehmade juures ning samuti annab laudas pidamine ka võimaluse oluliselt kiire-

mini avastada haiguseid. Sellisel toimimisel on võimalik saada ka kontrolli alla mõned 

parasiitidest põhjustatud haigused. Kuid mõistagi on lautades pidamisel ka omi miinuseid, 

näiteks suureneb mastiidi ning jala- ja sõrahaiguste osakaal. Lautades pidamisel on looma-

del võimalus hõlpsasti sünkroniseerida oma käitumine teiste loomadega, säilitada adek-

vaatne personaalne ruum ning väljendada oma inda, mida kahjuks ei saa võrrelda karja-

maal peetavate loomadega. Mõistagi tuleb tõdeda, et pehme pind ning ruumirohkus karja-

maal lihtsustavad loomupärast liikumist, seda just püstitõusmisel ja maha heitmisel ning ka 

puhkamisel, ilma käitumuslike hälveteta, mis võivad ette tulla lõaspidamisel. Kuigi mõ-

ningane võimetus etendada oma loomupärast käitumist omab sageli negatiivset mõju tervi-

sele ja heaolule lautades peetavatel loomadel, ei pruugi see alati nii olla ja seega jääbki 

täpne laudas peetava looma implikatsioon ning ka mõningane käitumuslik maneer kõigest 

orienteerivaks [5]. 
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Lehmade ning mõistagi ka kõigi teiste farmiloomade juures, olgugi pidamisviisiks kas va-

bapidamine või lõaspidamine, on olulisteks nõudlusteguriteks neile pakutav ruum ning 

söötmiskoha tehniline lahendus. Soovituslikult eelistavad vabapidamisega lehmad lamada 

üksteisest vähemalt ühe meetri kaugusel. Lõaspidamisel peetakse tõkestatud liikumisi 

võrdlemisi suureks stressiallikaks, mis on põhjustatud loomade soovist oma positsiooni 

kehtestada sotsiaalses hierarhias. Lehmade näol on tegu sotsiaalsete loomadega, kes soovi-

vad toituda koos. Käesoleva töö autori poolt vaadeldud katseloomi peetakse siinkohal va-

bapidamisel [4]. 

 

1.4. Jalutus- ja lamamispinnad ning heaolu 

 
Loomad viidavad märkimisväärse osa päevad kas lamades, jalutades või seistes. Loomupä-

rasemas keskkonnas oleks mõistagi leida elastsemat pinda nagu selleks oleks näiteks kar-

jamaa või liiv. Siiski veedavad farmiloomad sageli suurema osa päevast hoone siseruumi-

des, kus on kõva pinnas jalutamiseks ja seismiseks. Samuti on sama pinnase näol tegu ka 

lamamisasemega, kuid sellistel juhtudel on põrandatele laotatud põhku või liiva. Lähtudes 

looma vajadustest, peavad põrandad tagama füüsilise ning termilise komfordi nii seistes, 

jalutades kui ka lamades ning mitte põhjustama vigastusi. Samuti peab põrand võimaldama 

püsti tõusmist ja kõndimist ilma sellel libastumata. Teiseks äärmuseks peab samuti olema 

välistatud liigne hõõrdumine – mõlemal juhul peab olema välistatud haigustekitajate üle-

kandumine jne. Kõigi nimetatud tingimuste kõrval on samuti ääretult oluliseks laudas pee-

tavate loomade juures jäätmete ärakanne. Põrandad peavad olema lihtsalt koristatavad ja 

peavad võimaldama sõnniku ärakannet. Kõik toimuv peab olema seejuures minimaalse 

mõjuga keskkonnale, kuluefektiive jne. Mõistagi on nõudmisi palju ning nende täitmine on 

võrdlemisi keeruline ülesanne, kuid meeles tasub pidada, et põrandad ja kuidas need on 

tehtud ning kuidas neid hooldatakse, omavad suurt tähtsust ja resultaati loomade termilisel 

komfordil, nende tervise ja vigastuste seisukohalt ning kokkuvõtvalt ka loomade produk-

tiivsuses [5]. 

 

1.5. Söömine, joomine, allapanu ja heaolu 

 
Lehmad söövad rohtu kogudes seda suhu ja siis surudes seda keelega ja alumiste lõike-

hammastega vastu ülemist suulage. Lehmad karjamaal liikudes väldivad alati rohulappe, 

mis on sõnnikuga saastunud. Samal kombel välditakse ka vedela väljaheitega saastunud 
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kohti. Mäletsemine lehmadel toimub 45-minutiliste puhangutega ja seda märkimisväärsel 

osal päevast – 6 kuni 8 tundi. Suuremal jaol mäletsetakse lamades, kuid samuti tehakse 

seda seisvas asendis. Noored vasikad hakkavad juba 2 – 3 nädala vanuselt heina sööma, 

või kui karjamaal, siis rohtu. Sellistel loomadel on natuurist vajadus süüa otsida ja kuluta-

vad umbes 12 tundi päevas aktiivselt sööki otsides. Selline vajadus eksisteerib ka siis, kui 

loomal on selleks söödaga vajadused täidetud. Seega loomadel, peetuna kas siseruumides, 

või väljas, pääsemata ligi karjamaa rohule, peab alati olema ligipääs koresöödale [5]. 

 

Joomise seisukohalt varieerub vedeliku vajadus vastavalt vanusele ja piimatoodangule. 

Täiskasvanud veis vajab umbes 50 liitrit vett päevas, imetav piimalehm aga umbes 100 – 

150 liitrit vett päevas. Kõrgemad õhutemperatuurid suurendavad vajaliku vee kogust. 

Loomad eelistaksid juua vett temperatuuriga üle 15°C [5]. 

 

Lamamistingimustest eelistaksid lehmad vältida märga lamamispinda. Uurimused on näi-

danud, et lamamisaeg märjal asemel on märksa lühem kui kuiva allapanuga asemel. Külma 

ja märja ilmaga otsivad loomad samuti kuiva lamamispinda. Samuti on uurimused näida-

nud, et loomad valivad allapanuga ja pehmed asemed nende vastanditele ilma allapanuta ja 

kõvadele asemetele. Sellega seonduvalt, on lehmadel, kes peavad lamama betoonil või 

sarnastel kõvadel pindadel, märksa suurem oht nakatuda mastiiti või nisahaigustesse [5]. 

 

1.6. Ventilatsioon, keskkond ja heaolu 

 
Insenertehnilisest perspektiivist, loomade heaolu on lähedaselt seotud soojusenergia vahe-

tusega ilmnedes looma ja tema ümbritsevaga. Looma suutlikkus on otseselt seotud teda 

ümbritseva füüsilise ja termilise keskkonnaga [5]. 

 

Lehmade jõudlus on optimaalseim neile mugaval temperatuuril. Temperatuuril alla –5 °C 

kasutab lehm energiat eelkõige kehatemperatuuri hoidmiseks. Kui temperatuur tõuseb üle 

20 °C, hakkab lehm energiat kasutama jahedamana püsimiseks. Temperatuuril üle 25 °C 

hakkab söömus vähenema. Üldist temperatuuri mõjutavad õhu liikumine ja niiskus.  

Katuseisolatsioon lautadel aitab suvel ruumidest eemal hoida päikesekuumuse ja aitab tal-

vel säilitada soojust. Piimalehmad toodavad võrdlemisi palju soojust, millest on tarvis üle-

kuumenemise vältimiseks vabaneda. Seda tehakse üldiselt hingamissüsteemi kaudu, aurus-

tades niiskust oma kopsudest. Jahutamisprotsessis osaleb ka nahk, eriti temperatuuridel üle 



12 
 

22 °C. Optimaalseks soojuskaoks ei tohi niiskus olla liiga suur. Raskelt hingavad loomad, 

kondensatsioon seintel, laes ja seadmetel on tunnusteks halva ventilatsiooni kohta. Lisa-

ventilatsiooni saab tekitada suurte ventilaatoritega. Kuuma ja külma ilmaga on samuti suur 

osa veevarudel. Laudaperioodidel on üheks variandiks ka lehmade pügamine. Normaalseks 

kehatemperatuuriks lehmadel on 38,0 – 39,0 °C. Kriitiliseks punktiks on täiskasvanud 

loomadel > 39,0 °C . Vasikatel kuni 1 a. on normaalseks temperatuuriks 38,5 – 39,5 °C ja 

vastsündinud vasikatel isegi kuni 40,5 °C. [3, 6]. 

 

1.7. Puhtus, hügieen ja heaolu 

 
Loomapidamises, iseäranis sellisel juhul, kui loomi kasvatatakse täielikus piiratuses, on 

puhtus kõige olulisem faktor looma tervise määratlemisel, olgugi, et mitte ainuke faktor. 

Puhtus on mõjutatud paljuski hoone iseärasustest, selle konstruktsioonist, põrandatest, si-

semistest seadmetest ja nende kasutamisest. Puhastamis- ja desinfitseerimisprotsessid on 

loomade kasvatamisel pöördelise tähtsusega, millesse ei tohiks suhtuda kui kergekäeliselt. 

Hügieeni põhiroll on vähendada mikroobide kogust ja patogeenide ehk haigustekitajate 

ülekandumist loomadele . Näitena võib siinkohal tuua udarad ja sõrad. Määrdunud udarad 

ja nisad suurendavad mastiidi esinemise tõenäosust. Määrdunud sõrad annavad aimu, kas 

põrandatel on palju rooja, või seda, et roe on väga vedel, nii et sõrad on suure osa päevast 

märjad, mistõttu on nad haigustele vastuvõtlikumad [5, 6]. 

 

1.8. Lehma termoneutraalne tsoon 

 
Lehmade näol on, võrreldes teiste põllumajandusloomadega, tegu temperatuuritolerantse-

mate loomadega. Nende termoneutraalne tsoon või ka termokomfort-tsoon on laiem ja ula-

tub isegi pigem madalamate temperatuuride poole. Temperatuuride piirid sõltuvad palju-

dest asjaoludest. Termoneutraalne tsoon sõltub looma vanusest, tõust, söömusest, toidu 

koostisest, looma tootlikkusest, aseme ja lauda tingimustest, koestikust (nahk, rasv), karv-

katte paksusest ning samuti ka looma käitumisest [7]. 

 
Termoneutraalne tsoon on lühidalt öelduna keskkonnatemperatuuride vahemik, milles 

loomal pole ei palav ega ka külm – loom ei pea kulutama lisaenergiat, et oma kehatempe-

ratuuri säilitada ning soojustootmine on baastasandil. Kui temperatuurid liiguvad termo-

neutraalsest tsoonist välja, hakkavad loomad (käesolevalt lehmad) tundma külmastressi või 

kuumastressi. Kummalgi juhul peab lehm kulutama lisaenergiat, et oma kehatemperatuuri 
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säilitada ning seega jääb vähem energiat piima tootmiseks. Termoneutraalse tsooni piirid 

varieeruvad madalaimast kriitilisest temperatuurist (LCT – Lower Critical Temperature) 

kuni ülemise kriitilise temperatuurini (UCT – Upper Critical Temperature). Madalaim krii-

tiline temperatuur on keskkonnatemperatuur, mil loom peab tõstma ainevahetuslikku soo-

justootmist, et säilitada kehatemperatuuri. Ülemine kriitiline temperatuur on keskkonna-

temperatuur, mil loom peab tõstab soojustootmist, mis tuleneb kehatemperatuuri tõusust, 

mis on omakorda põhjustatud puudulikust soojakaost aurustumise teel. Piimalehmadele on 

ülemine kriitiline temperatuur vastavalt vahemikus 25-26 °C ning alumine kriitiline tempe-

ratuur vastavalt  –16 kuni –37 °C [7]. 

 

 

Joonis 1.1. Termoregulatsioon ning keskkonnatemperatuuritsoonide lihtsustatud 

skeem lehmadele [8,9] 
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2. EESMÄRGID 

 
2.1. Tutvustus 

 
Antud magistritöö eesmärgiks on uurida lehma keha pinnatemperatuuride jaotust. Käesole-

vas peatükis tutvustatakse lehma keha ning temperatuuride vahelist seost. Kajastatakse 

lehma kehatemperatuuri, selle normaalväärtust ning mõõtmise viise. Samuti kirjeldatakse 

ka lehma keha pinnatemperatuuri ning selle mõõtmist. Antud peatükis tuuakse terminoloo-

gia ning seletatakse see.  

 

Magistritöö eesmärgiks, nagu ütleb ka pealkiri, on lehma keha pinnatemperatuuri jaotus 

ning selle uurimine. Töö tulemusena valmivad lehma keha pinnatemperatuure kirjeldavad 

temperatuurikaardid, kajastades pinnatemperatuuriväärtuseid nii anatoomilistes piirkonda-

des kui ka detailsemalt terve keha ulatuses. 

 

2.2. Lehmade kehatemperatuur ja selle mõõtmine 

 
Tegemist on individuaalse parameetriga, mille normaalväärtus sõltub mõjutatuna keskkon-

nast, mitmesugustest bioloogilistest rütmidest, ainevahetuse intensiivsusest, lihaste mo-

toorsest aktiivsusest, laktatsiooniperioodist, tiinusest, vanusest, tõust jne. Arvesse on siiski 

vajalik võtta, et kehatemperatuur pole lehmadel üheselt määratletud ning ühe ja sama leh-

ma erinevate temperatuuride – lihaste süvatemperatuur, vatsa temperatuur, rektaalne tem-

peratuur vahel eksisteerivad arvestatavad erinevused. Üldjuhul on alati hinnatud kehatem-

peratuuri rektaalse temperatuuri järgi [9]. 

 

Kehatemperatuur ja niisamuti ka keha pinnatemperatuur on informatiivse ning universaalse 

parameetrina kasutatavad lehmade üldfüsioloogilise seisundi hindamisel, lehmade repro-

duktsiooniga seotud seisundite jälgimisel ning haiguste diagnoosimisel. Ääretult tähis on 

sellise suuruse kiire ning seejuures ka täpne määramine, milleks on vajalikud tehnilised 

vahendid [9]. 

 

Sellisteks tehnilisteks vahenditeks sobivad seadmed, mis võimaldavad teha massmõõtmisi 

– mõõta nahapinna temperatuure, määrata suhteliselt väikeste alade temperatuuri jaotuseid 

(põletike lokaliseerimine), töötada hämarates oludes jne. Samuti on tänapäeval andmehõi-

ve osatähtsus ääretult suur ning sellisteks puhkudeks tavamõõteriistana kasutatav elavhõ-
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bedatermomeeter ei ole rakendatav. Selliseid seadmeid on hakatud asendama elektroonse-

tega, millede abil on lugemi saamine oluliselt kiirem ning ka täpsem. Silmas tuleb pidada, 

et universaalsed elektronmõisteriistad laia diapasoonialaga diagnostilisteks eesmärkideks 

ei sobi, kuna automaatmonitooringu süsteemides on nende kasutamine suhtelise keerukuse 

põhjustel raskendatud ning samuti omab andur sageli liiga suurt termilist inertsi. Seetõttu 

kasutatakse kitsamas diapasoonis, bioloogiliste objektide kehatemperatuuride määramiseks 

mõeldud seadmeid. Oluline on selliste seadmete juures üheselt tõlgendatavus, anduri lihtne 

desinfitseerimine ning võimalus ühendamiseks andmehõive süsteemidega. Samuti määrab 

kasutatav andur kogu seadme kvaliteedi ja usalduse. Lehmade kehatemperatuuride mõõt-

misteks sobivad oma töökindluse, suhtelise odavuse ning samuti ka termilise inertsi poolest 

takistusandurid, termistorandurid, termopaarid ning transistor/dioodandurid. Kõikidel neil 

on eeliseid ja puuduseid. Paljuski kasutatakse veel ka sageduslikke ja muid sarnaseid andu-

reid, kuid nende termiline inerts osutub liiga suureks kiirete ning täpsete mõõtmiste tarbeks 

[9]. 

 

2.3. Infrapuna termograafia mõiste 

 
Iga eksisteeriv keha, mille temperatuur ületab absoluutset nulli, kiirgab seejuures soojus-

energiat. Kuna aga soojuskiirguse lainepikkus on peaasjalikult nähtava valguse lainepikku-

sest suurem, nimetatakse soojuskiirgust infrapunakiirguseks. Kiirguse spektri aspektist 

lähtudes asub infrapunakiirgus punasest valgusest allpool [10]. 

 

Käesoleva teema käsitluses kasutatakse infrapuna termograafiat just eesmärgil, et tegu on 

kontaktita ja uuritavale objektile kahjutu testimeetodiga näitamaks ning samuti ka salves-

tamaks temperatuurimuutusi ja temperatuure üle kogu objekti pinna [11]. 

 

Antud töö raames kasutatakse infrapunakaamerat. Kui tavaline kaamera opereerib nähtava 

valguse lainepikkustel, siis kaamerat, mis on projekteeritud töötama infrapuna kiirguse 

(soojuskiirguse) lainepikkustel, nimetatakse infrapunakaameraks ehk termokaameraks. 

Infrapunakaamerad leiavad kasutust paljudel elualadel ja mitmeteks otstarveteks. Liigne 

soojus ja liigne temperatuur võivad viidata potentsiaalsetele probleemidele. Nimetatud 

kaamera võimaldab avastada soojuslekkeid ehitistes, samuti võib ka identifitseerida üle-

kuumenenud kontakte või isolaatoreid elektrivõrkudes ning samuti ka kulunud või eksli-

kult paigaldatud seadmeid tööstuses. Ning teemakohaselt kasutatakse ka infrapuna kaame-
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raid laialdaselt uurimustöödes ning meditsiinitöös diagnoosimiseks, kuna see  võimaldab 

avastada probleeme, mis palja silmaga nähtavad ei ole – võimaldab ennetada probleeme 

varakult. Lühidalt võib öelda, et infrapunakaamerate rakendust, mis võimaldab ka tempera-

tuuri mõõta, nimetataksegi infrapuna termograafiaks [10]. 

 

Siinkohal tuuakse ka mõned valdkonnad ja problemaatilised elualad, kus termograafiat 

kasutatakse [12]: 

1) soojalekete, kehva isolatsiooni ning ka energiakadude kindlakstegemine; 

2) alajaamade ning elektrikilpide diagnostika; 

3) niiskuskahjustuste kindlakstegemine; 

4) tootmisprotsesside hindamine; 

5) kontroll põrandakütte torustike üle; 

6) serverite koormuse testimine; 

7) põletike uurimine veterinaarias ning humanitaarmeditsiinis; 

8) turva-, militaar ja päästerakendused. 

 

2.4. Lehma keha pinnatemperatuuri mõõtmine 

 
Pinnatemperatuuri mõõtmiseks on mitmeid meetodeid. Võimalusteks on mõõta kontakt-

meetodil termopaaridega ning samuti ka kontaktivabu meetodeid nagu näiteks püromeetria 

ning ka termopiltide tegemine. Kontaktivaba pinnatemperatuuri mõõtmine kasutades 

infrapuna termograafiat on kaasaegne, sooritatav distantsilt ning ka ohutu tehnika soojusli-

ku profiili visualiseerimiseks. Termograafiline meetod on leidnud mitmeid väljundeid ja 

seda mitte ainult tööstuses vaid ka inim- ning veterinaarmeditsiinis, ennekõike diagnostilis-

tel eesmärkidel. Keskkonnafaktorid omavad suurt mõju loomade ainevahetusele ning sa-

muti ka energiavahetusele. Termokaamerat kasutades on samuti võimalik tuvastada äkilisi 

temperatuurimuutusi. Termokaameralt pärit andmete töötlemisel on arvutipõhiselt võima-

lik koostada nö soojuskaart, mis kirjeldab detailselt loomakeha temperatuure ja seda vali-

tud punktides. Haiguste või ka haavade avastamiseks tuleb mõistagi üles pildistada kogu 

looma keha [13]. 

 

Lehmade temperatuuriuuringuteks kasutatav katseseade peab olema laia diapasooniga, 

kuna mõõdetav temperatuur võib muutuda väga suures ulatuses. Oleneb see karvkatte 

omadustest ning ka õhutemperatuurist. Vabapidamisel tuleks kasutada seadet, mis võimal-
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dab mõõta kaugemalt, sest lähimõõtmisi teostada on keeruline. Termokaamera veterinaar-

meditsiinis võib olla asendamatuks vahendiks jalavigastuste diagnoosimisel. Samuti või-

maldab see tervisekontrolli eesmärgil diagnoosida näiteks mastiitide, neeruinfektsioonide 

ja ka pneumoonia tunnuste ilmnemist. Termokaameraga on sellised haigused üldjoontes 

avastatavad 1 – 3 päeva enne kliiniliste uuringute ilmnemist. Termovisiooni on rakendatud 

udara temperatuuri jälgimiseks lüpsi käigus. Samuti võimaldab tehnoloogia uurida nisade 

pinnatemperatuuri seoses lüpsiga ja tuvastada, kuidas lüpsikoormus seda muudab. Tõsi on, 

et tegu pole laialdaselt kasutatava viisiga, kuna mõõtesüsteemid ning kasutatavad seadmed 

on küllaltki kallid. Ning samuti on segavaks faktoriks karvkate, mis esiteks on hea termo-

isolaator ning samuti võib problemaatiliseks osutuda karvkatte määrdumus [9]. 

 

2.5. Lehmadel esinevad enamlevinud haigused 

 
Kehatemperatuur väljendab termodünaamilist tasakaaluseisundit, mida organism püüab 

termoregulatsiooni abil säilitada. Suuremad kõrvalekalded selles viitavad häiringutele or-

ganismi normaalses funktsioneerimises. Muutused kehatemperatuuris võivad tuleneda ai-

nevahetushäiringutest, keskkonnatingimuste halvenemistest ning ka haigustest. Haigusliku 

päritoluga temperatuuritõus, teisisõnu palavik, kuulub esmase ja olulise parameetrina me-

ditsiinilisse diagnostikasse [9] 

 

Ainevahetushäiretele, udarapõletikele, jalavigastustele ning suguelundite põletikele ja 

muudele reproduktsioonihäiretele on vaja piima tootmisel pöörata suurt tähelepanu. Selli-

sed haigused on veisepidamises enamlevinud haigused ning põhjustavad otsest kahju saa-

mata jääva toodangu näol. Peatüki lõpus on toodud loetelu olulisematest haigustest [9]. 

 

Nentima peab seda, et käesolev magistritöö keskendub lehma keha pinnatemperatuuride 

jaotuse uurimisele. Antud diplomitöö kontekstis ei teha mõõtmiste põhjal järeldusi lehma-

de haigestumise kohta, ega uurita haigestumise sõltuvust temperatuurimuutustest. Siinko-

hal tuuakse vaid lehmadel enamlevinud haiguste nimetused. 

Lehmadel esinevad enamlevinud haigused [14, 15, 16]: 

1) mastiit – rinnanäärmete ja udarakoe põletik; 

2) metriit ning endometriit – emakakaela põletik ning emaka limaskesta põletik; 

3) laminiit – pärisnaha ehk kooriumi põletik. 
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3. MÕÕTMISTE METOODIKA 

 
3.1. Katseseade FLIR P660 spetsifikatsioon 

 
Järgnevalt on toodud kasutatava seadme spetsifikatsioon. Seade, mida kasutatakse on FLIR 

P660. 

 

Tabel 3.1. Termokaamera FLIR P660 spetsifikatsioon [17] 

Reproduktsioon ja optiline informatsioon 

1 2 

IR resolutsioon 640 × 480 pikslit 

Soojustundlikkus <30 mK @ +30°C (+86°F) 

Vaateväli / minimaalne fokusee-

rimiskaugus 
12° × 9° / 1,2 m  

Kujutise sagedus 30 Hz 

Fookus Automaatne või elektriline 

Suum 1-8x pidev, digitaalne. 

Kiirguse vastuvõtja Jahutuseta mikrobolomeeter 

Kujutise esitamine 

Displei Sisse ehitatud laiekraan, 5,6“ LCD, 1024 × 600 

Näidik Sisse ehitatud, kallutatav LCD, 800 × 600 

Automaatne kujutise kalibreering Pidev/manuaalne 

Kontrasti optimiseerimine Automaatne 

Kujutise laad IR kujutis, visuaalne kujutis, pisipildi galerii 

Kujutiste läbivaatus Näidatuna koos IR kujutisega 

Mõõtmised 

Temperatuuri diapasoon -40 °C kuni +500 °C  

Täpsus ±1 °C või ±1% limiteeritud diapasooni näidust 

Mõõtmiste analüüs 

Etalontemperatuur 
Manuaalselt seadistatav, või mõõtefunktsiooni poolt 

tabatud 

Emissiooni korrektuur Vahemikud 0,01 kuni 1,0 või valitav materjali järgi 
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Tabel 3.1. jätk 

1 2 

Mõõtmistulemuste korrektuur Peegelduv temperatuur, optikaedastus 

Mäluseade 

Kujutiste salvestamine 

Standardne JPEG, sealhulgas mõõteandmed, mälu-

kaardil. Sisse-ehitatud RAM salvestamise kiirenda-

miseks 

Kujutiste salvestamise režiimid 
IR/visuaalsed kujutised, üheaegne salvestamine nii 

IR kui ka visuaalsete kujutiste jaoks. 

Tsükliline salvestamine Iga 10 sekundi järel kuni 24 tundi 

Panoraamvõtted Vastava tarkvaraga 

Kujutiste annotatsioon 

Heli 60 sekundit (BT), salvestatuna koos kujutisega 

Välised sensorid 
Võimalik ühendada BT-ga 

Niiskusandur 

GPS 
Asukoha informatsioon lisatud automaatselt igale 

pildile sisse-ehitatud GPS-iga 

Digitaalne kaamera 

Sisse-ehitatud kaamera 3,2 Mpx, automaatfookus 

Laserosuti 

Laser Aktiviseeritav eraldi nupuga 

Jõuallikas 

Aku Li-ioon aku, tööaeg 3 tundi 

Laadija Kaamerasisene (AC adapter või 12 V sõidukist) 

Energia haldamine Automaatne seiskamine ja puhkerežiim 

Keskkonnatingimused 

Töötemperatuur -15 °C kuni +50 °C 

Hoiustamistemperatuur -40 °C kuni +70 °C 

Niiskus (töötades ja hoiustami-

seks) 

IEC 68-2-30/24 h 95% õhuniiskusel +25 °C kuni 

+40 °C 

Kaitseaste IP 54 (IEC 60529) 
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Tabel 3.1. jätk 

1 2 

Füüsilised andmed 

Mass, koos läätsede ja akuga 2,18 kg 

Suurus, koos läätsedega 355 × 144 × 147 mm 

 

3.1.1. Kasutatav tarkvara 

 
Üles võetud termogrammide analüüsimiseks kasutatakse vastavat tarkvara. Tarkvara on 

tootja kodulehelt kättesaadav. Kasutatava tarkvarana kasutatakse FLIR Research IR MAX. 

Tegemist on tarkvarapaketiga, mis on spetsiaalselt konstrueeritud FLIR kaameratega tegut-

semiseks. Tarkvara võimaldab määrata valitud koha temperatuuri. Samuti on võimalik va-

balt valitud kohal tekitada nelinurkne ning ringikujuline mõõteala, kus automaatselt tarkva-

ra mõõdab kõrgeima ja madalaima temperatuuriga koha. Võimalik on välja tuua isotermid, 

ehk sarnase temperatuuriga alad (näitena joonis 3.1), mis lehma keha temperatuuride kaar-

distamise aspektist on olulise tähtsusega. Kasutades tarkvaraga töödeldud termogramme 

ning saades isotermilised kujutised, on lehma keha temperatuuridega kaardistamine kül-

laltki informatiivne. Joonisel 3.1. on esitatud lehma parema külje poolt üles võetud termo-

gramm ning sama joonise teisel poolel on kujutatud isotermidega termogramm. Isotermid 

on võetud temperatuurivahemikus 30 °C kuni konkreetse looma maksimaalse pinnatempe-

ratuurini ehk 35,3 °C.  Vastav temperatuurivahemik on joonisel esitatud rohelise värviga. 

Selgub, et üles võetud termogrammidel on kõige soojemad kohad udarapiirkond ning sil-

mad. Silmatemperatuur on seejuures kõige kõrgem – 35,3 °C. Esitatud joonis illustreerib 

selgelt, kuidas on võimalik kasutatava tarkvaraga lehma keha pinnatemperatuure kaardis-

tada [18]. 

 

Joonis 3.1. Lehma keha paremalt poolt pildistatuna. 
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3.2. Katseseadme kalibreerimine 

 
Käesolevas uurimuses kasutatavaks katseseadmeks on FLIR P660. Seadme mõõtediapa-

soon on kalibreeritav temperatuurivahemikku –40 °C kuni +500 °C. Katseseadet on võima-

lik kalibreerida kahte temperatuurivahemikku: –40 °C – +120 °C ning 0 °C – 500 °C. An-

tud uurimustöö jaoks osutub sobivamaks esimesena toodud temperatuurivahemik. Seade 

suudab temperatuure limiteeritud skaalas salvestada kuni 0,1°C täpsusega. Digitaalne kuju-

tis kaamera ekraanil tekib 640 × 480 pikslilise termoväljana. Samuti on oluliseks teguriks 

emissioon. Emissioonitegur on seadmes fikseeritud suurusele 0,95. See aga ei ühti lehma 

kehapinna emissiooniteguriga, milleks on 1,0 [9, 19]. 

 

Käesoleva uurimustöö katsete tarbeks on katseseade fikseeritud järgnevatele väärtustele: 

1) temperatuurivahemik: –40 °C kuni +120 °C; 

2) emissioonitegur: 0,95; 

3) resolutsioon: 640 × 480 pikslit; 

4) salvestuskiirus: 30 fps (kaadrit sekundis). 

 

3.3. Keskkonnatemperatuur ja selle olulisus 

 
Veiste ning lehmade mitmed füsioloogilised näitajad on otseses sõltuvuses nii keha- kui ka 

keskkonnatemperatuurist. Õhutemperatuuri tõus suurendab näiteks lehmade hingamissage-

dust. Samuti suureneb ka südamerütm, kuid õhutemperatuuri püsimisel kõrgel tasemel lan-

geb algsest väärtusest madalamaks. Samuti suurendab kõrge keskkonnatemperatuur kesk-

mist vee tarbimist ning vähendab seejuures piimatoodangut ning söömust. Kõrge keskkon-

natemperatuuri kaasabil suurenev kehatemperatuur vähendab lehmade söögiisu, mis palju-

des soojema kliimaga maades on toodangu languse oluliseks põhjustajaks. Kõrge õhutem-

peratuur suurendab rektaalset temperatuuri [9]. 

 

Keskkonnatemperatuur on samuti teguriks läbi termoregulatsioonimehhanismide kaudu ka 

lehmade käitumisele. Külma ja kuuma kliimaga maades võib ümbritsev keskkonnatempe-

ratuur osutuda termoneutraalsest tsoonist väljaspool olevaks ning see resulteerub stressiga, 

mis omakorda mõjutab lehmade heaolu, tervist ning lõppkokkuvõttes toodangut [9]. 
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Seega kehatemperatuuri ja selle dünaamika seos lehma organismi funktsioneerimisega 

näitab, kuivõrd oluline on loomade jaoks neile neutraalne temperatuur, ehk komforttempe-

ratuur [9].  

 

Käesolevas töös kasutatakse stabiilseks keskkonnatemperatuuri registreerimiseks “musta 

keha“ termomeetrit (joonis 3.2), mille sisse viiakse stabiilsesse asendisse termopaar. Nime-

tatud seade tuleb riputada sellisesse asukohta, mis tagaks ka selle muutumatu asukoha.  

 

3.4. Keskkonna temperatuuri määramine 

 
Kiirgusenergia on loomadele oluliseks soojusallikaks. Lühilainelist päikesekiirgust ning 

pikalainelist kiirgust mis emiteerituna taevast, maapinnalt ja maapealsetelt objektidelt mõ-

jutavad kiirguslikku soojushulka, kuid on raske mõõta. Sellega seoses on “musta keha“ 

termomeeter mõjutatud nimetatud kiirgusallikatest ja on tasakaalus oma keskkonnaga, kui 

soojus, mis saadakse (või kaotatakse) võrdub ära antava soojusega (või saadavaga). Lehma 

kehatemperatuuri ning keskkonna operatiivtemperatuuri vahe on võrdne termilise gradien-

diga lehma ja teda ümbritseva keskkonna vahel [20] 

 

Käesolevas uurimuses kasutatakse nimetatud võtte huvides 10,2 sentimeetrise läbimõõdu-

ga vasest kera, mis on värvitud mattmustaks. Kera sisse, selle tsentrisse on sisestatud ter-

mopaar. Kuna tegu on võrdlemisi väikese objektiga, kohandub see kiiresti temperatuuride-

ga. Sellise termomeetriga saab hinnata keskkonna temperatuuri lehma asukohas ja fikseeri-

tud vaatluspunktides [20]. 

 

Järgmisel leheküljel on toodud joonisel 3.2. “musta keha“ põhimõtteline ülesehitus. 
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Joonis 3.2. „Must keha“ [20] 

 

Mõõtmisi või teisisõnu pildistamisi teostati kahel päeval. Mõlemal päeval registreeriti kat-

sefarmis keskkonna temperatuur kasutades „musta keha“. Katsed teostati ja vastavad tem-

peratuurid saadi termopaari abil: 

1) 03.04.2014 – 9 °C; 

2) 16.04.2014 – 11 °C. 

Temperatuurid registreeriti, lastes „mustal kehal“ keskkonnas stabiliseeruda (1 tund) ning 

seejärel mõõdeti multimeetriga temperatuur. Samuti pildistati nimetatud objekti termo-

kaameraga, et veenduda tulemuste korrektsuses. Tulemused on toodud joonistel 3.3 ning 

3.4. Siinkohal tuleb märkida, et antud juhul on kasutatud ka emissiooniteguri väärtust 1,0. 

Sest tegu on siiski matt-mustaks värvitud objektiga ning peegelduda ei tohiks mitte midagi, 

kõik kiirgus peaks neelduma. [21] 

 

Joonistelt on näha mõlema katsepäeva jooksul mõõdetud keskkonnatemperatuure. Joonisel 

3.3 on toodud 3. aprillil mõõdetud keskkonnatemperatuur ning joonisel 3.4 16. aprillil 

mõõdetud vastav väärtus. Mõlema joonise puhul asetati objekt ligikaudu tunniks ajaks 

keskkonda stabiliseeruma. Tarkvaraga töödelduna saadi keskmisteks temperatuurideks 

vastavalt kuupäevale 7,4 °C ning 9,3 °C. Multimeetriga mõõdetuna saadi vastavateks tem-

peratuurideks 9,0 °C ja 11,0 °C. Nentima peab ka seda, et multimeetriga mõõdetul oli või-

malik mõõta kõigest täisnumbri täpsusega. Kuid siiski on saadud tulemused keskkonna-

temperatuuriks täiesti rahuldavad. 
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Joonis 3.3. „Musta keha“ temperatuur 03.04.2014 

 

 

Joonis 3.4. „Musta keha“ temperatuur 16.04.2014 
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3.5. Mõõtmisi takistavad/mõjutavad tegurid 

 
Nagu varasemalt mainitud, on kehatemperatuur kuid niisamuti ka keha pinnatemperatuur 

paljuski sümptomiteks erinevatele haigustele, põletikele. Seega on täpsete mõõtmiste ning 

kujutiste üles võtmine, kasutades infrapunakaamerat, ääretult oluline. Paljuski on mõõtmisi 

takistavateks teguriteks katseseade ise, kuid ka loomade psühholoogilised reaktsioonid 

ning individuaalsed protsessid nagu tsirkaad- ehk ööpäevane rütm. Käsitledes kiirgustem-

peratuure, on samuti oluliseks faktoriks taustkiirguse mõju. Senitehtud uuringutes on taust-

kiirguse mõju korrektsiooni teostatud väga vähesel määral. On olemas meetod, mis või-

maldab segavate faktorite nagu erinevad keskkonna parameetrid, kaamera sensori nihe 

ning müra ja vältimatud looma käitumised kvantifitseerimist ning kompenseerimist. Kajas-

tades põgusalt täppismõõtmisi, millele ka eelnev kirjeldus viitab, tuleks teostada võrdlus-

temperatuuride mõõtmine, milleks kasutatakse vastavalt soojusallikat (radiaatorit). Leitak-

se, et sellisel viisil on võimalik kaamera näitude kõrvalekallet märkimisväärselt vähendada. 

Antud uurimuses aga lähtutakse, et kaamera mõõtmistäpsuseks on 0,1 °C ning absoluutse 

temperatuuri kindlaksmääramisel kasutatakse eelnevas peatükis kirjeldatud „musta keha“ 

võrdluseks. Põhjuseks on, et lehma keha pinnatemperatuuride jaotuse analüüsi ning kaar-

distamist see ei takista ning käesoleval juhul ei deklareerita täppismõõtmisi. Küll aga on 

illustratiivselt järgnevate jooniste 3.5 ja 3.6 puhul esitatud, kuidas kaamera sensor isesoo-

jenemise tõttu ajas ebatäpsust kujutab ning millisel moel viitab kaamera kiirguse ebaühtlu-

sele, kasutades selleks värvi, mis võimalikult vähe kiirgab [22]. 

 

 

 

Joonis 3.5. Kaamera sensori ebatäpsus ajas isesoojenemise tõttu [22] 

Aeg minutites 
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Toodud joonisel 3.5 kajastati kaamera sensori isesoojenemist ning selle toimumist ajas 

koos väärtustega. Joonisel 3.5 esitatud kolm erinevat lõiku on tekitatud vahepealse kalib-

reerimisfunktsiooni kasutamise tulemusena. Järgnevalt joonisel 3.6 on toodud katsetus 

leidmaks kaamera sensori ebaühtlaseid piirkondi pildistades vastavalt sellist kohta või sel-

list värvi, mis kõige vähem kiirgaks. 

 

 

Joonis 3.6. Kaamera sensori ebaühtlus  

 

Joonisel 3.6 esitatud kujutis on tehtud viimasel katsepäeval (16.04.2014). Jooniselt nähtud, 

et ühtlaselt heledal pinnal leidub madalama temperatuuriga piirkond (alumine vasakpoolne 

nurk). Seega võib kahtlustada vähesel määral kaamera sensori ebatäpsust antud piirkonnas. 

 

Mõistagi on termokaameraga piimalehmade pildistamine laudas võrdlemisi komplitseeri-

tud tegevus. Lehm on oma natuurilt äärmiselt uudishimulik loom ning seega on stabiilse 

ning korraliku pildi üles võtmine loomast soovitud positsioonis raskendatud. Lamavast 

lehmast termogrammide tegemisel pole aga kahjuks mõtet. Seega lehma natuur ning liikuv 

olemus on mõõtmiste juures üheks suurimaks probleemiks. Keskkonnatingimuste mõju 

külmlaudas on viidud võrdlemisi minimaalseks. Keskkonnatingimustest oleksid pinnatem-
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peratuurile kõige suuremat mõju avaldavaks teguriks õhutemperatuur ning samuti võiks 

öelda ka õhu liikuvus. Lehma karvkate ja selle omadused on ka kiirgustemperatuuri mõju-

tavateks teguriteks. Õhutemperatuur kinnises laudas suures osas ei muutu ning samuti on 

ka õhu liikumisest põhjustatud mõju vähene. Küll aga mõjutavad mõõtmisi siiski karvkate 

ja selle omadused – karvkatte paksus, mustusaste jne. Järgnevalt tuuakse ühe näitena ter-

mogramm lehma tagajalast, kus on selgelt näha määrdunud pinda [9]. 

  

 

Joonis 3.7. Lehma määrdunud tagajalg 

 

Määrdunud  parema tagajala kiirgustemperatuuriväli on küll moonutatud, ent siiski sooje-

mad osad  kiirgavad läbi mustuse, mistõttu võib väita, et hea resolutsiooniga termokaamera 

korral mustuseaste pole sedavõrd mõjutavaks teguriks. 

 

3.6. Mõõtmiste teostamine, eesmärgid ja nõuded 

 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida lehma keha pinnatemperatuuri jaotust. Lõpp-

tulemuseks peab valmima temperatuurijaotuste kaart hõlmates tervet lehma keha. Selle 

teostamiseks on vajalik suurem hulk pilte erinevatest lehmadest. Eesmärgiks on kõikidelt 

pildistatud lehmadelt mõõta erinevate piirkondade pinnatemperatuurid, arvutada nende 

keskmine ning kanda valmivale temperatuurikaardile. Lehmade hulk mida pildistati jääb 
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vahemikku 25-30 lehma. Samuti on diplomitöö võimalikeks edasisteks eesmärkideks leida 

lehma poolt keskkonda eraldatav soojushulk – teades lehma keha temperatuure ning samuti 

ka keskkonna parameetreid (temperatuur). Termokaamera FLIR P660 võimaldab termoku-

jutisi salvestada kolmel erineval viisil: 

1) üksikud pildid; 

2) video; 

3) üksikute piltide sari – sequence režiim. 

 

Valituks osutus üksikute piltide sari. Video välistati mitmetel põhjustel. Nimelt tegemist on 

külmlaudaga ning külmlaudas käsikaameraga video salvestamine on keeruline. Põhjuseks 

on inimlik kätevärisemisest tulenev kvaliteedi kaotus. Statiivi kasutamine video ülesvõtmi-

seks on samuti külmlaudas liikuvate lehmade juures keeruline, sest laudas on suurel hulgal 

metallist piirdekonstruktsioone, mis segavad video tegemist ning samuti omavad negatiiv-

set mõju kaamerale taustkiirguse aspektist. Samuti on video redigeerimine tarkvaraliselt 

ebaotstarbekalt keerulisem. 

 

Piltide sari (sequence režiim) välistati analoogsetel põhjustel. Kvaliteedi tagamine on ras-

kendatud. Kuna puudub kontroll iga tehtava pildi üle, siis võib reaalselt juhtuda, et kaame-

ra liigub fookusest välja ning lõpptulemuseks on suurem kogus ebakvaliteetseid pilte. 

 

Seega kasutatavaks režiimiks osutuski üksikute piltide tegemine. Kaamera seadistati ter-

mopilte tegema koos tavapildi samaaegse salvestamisega. Üksiku pildi eeliseks on kindel 

kvaliteet tulemustest. 

 

Kaameral on ka teatud iseärasusi. Nimelt on piltide salvestamine võimalik ainult teatud 

distantsilt, kui on eesmärgiks lehma kujutamine kogu suuruses. Kaameraga pole vajalik, 

käsitsi või automaatselt. Kuid “zoom“ funktsioon töötab eraldi objektiiviga, mida käesole-

va kaameraga kaasas ei ole ning mis tuleks eraldi juurde soetada. Mõõtmised on teostatud 

kahel päeval, nagu eelnevalt alapeatükis 3.4 toodud. Õhutemperatuurideks olid vastavalt: 9 

°C ning 11 °C. Suurem osa mõõtmisi teostati teisel päeval. 
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4. KATSED 

 
4.1. Sissejuhatavalt 

 
Katsete asukohaks on Eesti Maaülikooli Eerika katsefarm. Hetkeseisuga on farmis 131 

lüpsilehma ja 95 noorlooma. Katsefarmi peamiseks eesmärgiks on tegutsemine nii katsete- 

kui ka praktikabaasina Eesti Maaülikooli teadlaste ning tudengite tarbeks. Kuid samal ajal 

toimub endiselt ka piimatootmine nagu tavalises tootmisfarmis. Katsefarmi on installeeri-

tud kõik tänapäevased kasutuses olevad lüpsisüsteemid: lüpsirobot, 8 – kohaline paralleel-

lüpsiplats, katsete läbiviimiseks (söötmiskatsed ning embrüosiirdamise tarbeks) on ruumi-

desse paigaldatud torusselüpsi süsteem ning kõikide lüpsikohtade juures (v.a. lüpsirobot) 

asub ka kannulüpsi võimalus. Lüpsilehmade söötmise süsteem ning tehnika on Eestis ainu-

laadne – sööt transporditakse künadesse kasutades rippvagonette, mis kaaluvad sööda ning 

registreerivad loomadega seotud informatsiooni (söömas käimise aeg, sööda kogus), mis 

salvestatakse arvutisse. Selline süsteem võimaldab koguda iga looma kohta individuaalset 

informatsiooni ning uurida iga looma söömust ja tervislikku olukorda [23]. 

 

Katseid teostati kahel päeval ja õhutemperatuurideks olid vastavalt +9 °C ning +11 °C. 

Temperatuur saadi kasutades „musta keha“ termomeetrit, millesse sisestati termopaar, mis 

omakorda ühendati multimeetriga. Lehmade puhul üritati pildistada olulisemaid kohti – 

jalgu, keha külgede pealt, silmi ja udaraid. Pilte tehti palju, kuna lehma uudishimulik na-

tuur ei lubanud loomal paigal seista. Lehma jalgu pildistati põhjusel, et avastada võimalik-

ke jalavigastusi. Lehma külgi pildistati eesmärgiga kaardistada lehma keha 

infrapunakiirguse jaotus. Lehma silmi pildistati põhjusel, et silmade temperatuur on kõige 

lähemal kehatemperatuurile. Ning udaraid üritati pildistada elementaarsest uurimuslikust 

aspektist ning huvist. 

 

4.2. Lehma silmad 

 
Esmalt üritati pildistada silmi, kuna lehma silmad kirjeldavad kõige lähedasemalt keha-

temperatuuri. Seega on järgnevatel piltidel toodud lehma pea. Joonised on toodud järjestu-

sega – tavaline digitaalne kujutis, infrapunakujutis ning isotermidega kujutis. Kahelt vii-

maselt jooniselt on selgelt näha, et silma temperatuur on oluliselt kõrgem teistest kuvatud 

osadest ning kirjeldab kehatemperatuuri kõige lähedasemalt [9]. 
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Joonis 4.1. Lehma silmad 

 

 

Joonis 4.2. Lehma silmad IR-pildina 
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Joonis 4.3. Lehma silmad isotermilise pildina 

 

Kasutades eelpoolmainitud tarkvara on võimalik ka eraldada teatud temperatuuriga alasid 

Järgnevalt on toodud joonis 4.4, kus on eraldatud temperatuurivahemik 30 °C kuni 38 °C 

ning see vahemik on toodud rohelise värviga. 

 

 

Joonis 4.4. Lehma silmad eraldatud temperatuurivahemikus 
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4.2.1. Tulemused 

 
Joonistelt võib välja lugeda, et silma temperatuuriks konkreetsel lehmal saadi 36,5 °C. 

Lähtudes peatükis 1.6 toodust, et lehma normaalne kehatemperatuur varieerub vahemikus 

38,0 – 39,0 °C, siis silma temperatuur on võrdlemisi lähedane sellele temperatuurile. Iso-

termiliselt termogrammilt võib täheldada erineva temperatuurida alasid ja seda vastavalt 

termogrammi paremal pool toodud legendile [6]. 

 

4.3. Lehma udar 

 
Järgnevalt on toodud joonised udarapiirkonna kohta. Udarapiirkond on samuti üks kõrgei-

ma temperatuuriga piirkondi lehma kehal. Veterinaarmeditsiinilisest vaatepunktist on tegu 

vägagi olulise piirkonnaga lehmal. Kuna näiteks udarapõletik (mastiit) on üks enamlevinud 

haiguseid, siis võib see omada otsest kahju saamata jääva toodangu näol. Mistõttu on tem-

peratuuride monitooring oluline [9]. 

 

 

Joonis 4.5. Lehma udar 

 



 

Joonis 4.
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Joonis 4.6. Lehma udar IR-pildina 

 

Joonis 4.7. Lehma udar isotermilise pildina 
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Joonis 4.8. Lehma udar eraldatud temperatuurivahemikus 

 

4.3.1. Tulemused 

 
Järeldusteks piltidel esitatu kohta võib öelda, et udara temperatuur on üks kõrgemaid. Eriti 

selgelt väljendub see joonistelt 4.7 ning 4.8. Joonisel 4.8 on temperatuurivahemik 30 °C 

kuni 38 °C eraldatud rohelise värviga, seega on selgelt näha kõrgemad temperatuurid. 

 

4.4. Jalad 

 
Järgnevalt on esitatud joonised lehma jalapiirkonnast. Lehma jalgade piirkond on võrreldes 

kehaga madalama temperatuuriga ala. Jalgade piirkonnast kuid niisamuti ka teistelt aladelt 

on võimalik avastada, diagnoosida haigeid kohti, vigastusi. Seda seetõttu, et jalgade piir-

kond on madalama temperatuuriga ning kuna ala on madalama temperatuuriga, siis on 

kõrgema temperatuuriga kohad, siinkohal näiteks vigastused, marrastused jne, vägagi il-

lustratiivselt esiletungivad. Analoogselt tuuakse joonistena tavapilt tarkvaraga töödeldavast 

alast, töötlemata termopilt, isotermiline pilt ning eraldatud temperatuurivahemikuga kujutis 

pildistatud piirkonnast. Kujutised on esitatud joonistel 4.9 kuni 4.12. [9]. 
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Joonis 4.9 Lehma jalad 

 

 

Joonis 4.10. Lehma jalad IR-pildina 
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Joonis 4.11. Lehma jalad isotermilise pildina 

 

 

Joonis 4.12. Lehma jalad eraldatud temperatuurivahemikus 
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4.4.1. Tulemused 

 
Toodud joonistel on kujutatud lehma tagumisi jalgu. Viimaselt joonisel 4.12. on analoog-

selt eelnevatele peatükkidele kasutatud temperatuurivahemikku 30 °C kuni 38 °C, mille 

tarkvara korrigeerib vastava lehma maksimumini. Esitatud kujutistelt on selgelt näha vasa-

ku tagajala vigastust. Tegu on väiksemat sorti haava või marrastusega, aga antud koha 

temperatuur on oluliselt suurem kui ülejäänud jalapiirkonnal. Kui ülejäänud alal on tempe-

ratuurid vahemikus 27 °C kuni 29 °C, siis vigastusega koha temperatuur on 34,2 °C, mis 

on ligikaudu 5 °C suurem kui meditsiiniliselt tervel jalal. Seega võib järeldada, et 

infrapunatermograafia kasutamine ning termopiltide ülesvõtmine annab vigastustest vaja-

likku informatsiooni. 

 

4.5. Keha 

 
Viimase piirkonnana, mida jooniste näol illustratiivselt tuuakse, on keha piirkond. Joonis-

tel esitatakse kõrgema piirkonnaga alad kehal, elimineerides sealhulgas juba toodud piir-

konnad. Joonised on olulised magistritöö lõppeesmärgi seisukohalt, ehk temperatuurijao-

tuste kaardistamiselt. Pildid tuuakse analoogses järjekorras ning on esitatud joonistel 4.13. 

kuni  4.16. 

 

 

Joonis 4.13. Lehma keha 
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Joonis 4.14. Lehma keha IR-pildina 

 

 

Joonis 4.15. Lehma keha isotermilise pildina 
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Joonis 4.16. Lehma keha eraldatud temperatuurivahemikus 

 

4.5.1. Tulemused 

 
Esitatud kujutistel on näha kõrgemaid temperatuure lehmal, keda on pildistatud parema 

külje pealt. Kõrgemad temperatuurid jäävad roiete-, tuhara, küünarnuki ning labaluu piir-

konda. Temperatuuride jaotust on paremini võimalik näha joonistelt 4.15. ja 4.16. Viimase 

joonise korral on eraldatud vahemik seadistatud temperatuuridele 25 °C kuni 35,3 °C, ehk 

konkreetse looma maksimum, mis on silma temperatuur. Kujutistel on ka esitatud piirkon-

dade maksimumid numbriliste väärtustena [9]. 
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5. TEMPERATUURI JAOTUS LEHMA ANATOOMILISTEL PIIRKONDAD EL 

 
5.1. Sissejuhatavalt 

 
Temperatuuride jaotuse kaardistamist teostatakse kahel meetodil: 

1) lähtudes anatoomilistest piirkondadest; 

2) kandes peale ruudustik, mis arvestab anatoomilisi piirkondi.  

Temperatuuride kaardistamine toimub võttes arvesse lehma mõlemaid külgi ja tuuakse ka 

vastavad illustratsioonid lehma mõlema külje kohta. Esmalt teostatakse laiem kaardistami-

ne arvestades lehma anatoomilisi piirkondi, mida on 21. Temperatuurid tuuakse keskmis-

tena, mille aluseks on igas piirkonnas vähemalt viis mõõdetud punkti. Nimetatud piirkon-

nad on toodud tabelis 5.1. Lehma keha temperatuuride jaotuse edasisel kaardistamisel läh-

tutakse metoodikast, mis on toodud kirjanduse loetelus järjekorranumbriga 9 [9]. 

 

Tabel 5.1. Lehma anatoomilised piirkonnad [9] 

Lehma piirkonnad vasakult ning paremalt poolt 

Piirkonna nr Piirkonna nimetus 

1 2 

1 Dorsaalne kehapiirkond 

2 Külgmine kaelapiirkond 

3 Ventraalne kaelapiirkond 

8 Labaluu piirkond 

10 Kolmpealihase piirkond 

12 Õlavarre piirkond 

15 Rinnaku piirkond 

17 Küünarvarre piirkond 

19 Kämbla piirkond 

23 Rinnalülide piirkond 

24 Roiete piirkond 

26 Mõõkjätkekõhre piirkond 

27 Nimmepiirkond 

28 Tühemik 

29 Külgmine kõhupiirkond 

30 Nabapiirkond 

32 Udarapiirkond 
 

 



41 
 

Tabel 5.1. jätk 

1 2 
35 Tuhara piirkond 

40 Reie piirkond 

43 Sääre piirkond 

46 Pöia piirkond 
 

Piirkonnad on illustratiivselt esindatud joonistel 5.1. ning 5.2. Piirkondade nummerdus 

joonistel vastab tabelis 5.1. toodule. 

 

Joonis 5.1. Lehma piirkonnad nummerdatuna vasakult küljelt [9] 

 

 

Joonis 5.2. Lehma piirkonnad nummerdatuna paremalt küljelt [9] 

 

Käesolevas peatükis tuuakse lehma toodud piirkondade keskmised temperatuurid kasuta-

des tehtud termogramme ning vastavat tarkvara töötlemiseks. 
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5.2. Piirkondade temperatuurid 

 
Kõikide piirkondade temperatuurid, mis on kajastatud joonistel 5.1. ja 5.2. on toodud 

koondtabelis 5.2. 

 

Tabel 5.2. Lehma kehapiirkondade keskmised temperatuurid [9]. 

Lehma kehapiirkondade keskmised temperatuurid, °C 

Lehma piir-

konna nr. 
Lehma piirkonna nimetus Külje asetus 

Keskmine 

temperatuur, 

°C 

1 2 3 4 

1 Dorsaalne kehapiirkond 
Vasak pool 25,64 

Parem pool 26,89 

2 Külgmine kaelapiirkond 
Vasak pool 27,99 

Parem pool 27,56 

3 Ventraalne kaelapiirkond 
Vasak pool 26,58 

Parem pool 25,85 

8 Labaluu piirkond 
Vasak pool 26,84 

Parem pool 26,58 

10 Kolmpealihase piirkond 
Vasak pool 27,12 

Parem pool 26,54 

12 Õlavarre piirkond 
Vasak pool 26,5 

Parem pool 26,04 

15 Rinnaku piirkond 
Vasak pool 24,78 

Parem pool 24,7 

17 Küünarvarre piirkond 
Vasak pool 24,67 

Parem pool 25,52 

19 Kämbla piirkond 
Vasak pool 18,99 

Parem pool 19,93 

23 Rinnalülide piirkond 
Vasak pool 26,51 

Parem pool 25,9 

24 Roiete piirkond 
Vasak pool 27,69 

Parem pool 26,84 
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Tabel 5.2. jätk 

1 2 3 4 

26 Mõõkjätkekõhre piirkond 
Vasak pool 23,72 

Parem pool 22,93 

27 Nimmepiirkond 
Vasak pool 27,57 

Parem pool 25,67 

28 Tühemik 
Vasak pool 28,4 

Parem pool 27,7 

29 Külgmine kõhupiirkond 
Vasak pool 27,43 

Parem pool 26,03 

30 Nabapiirkond 
Vasak pool 25,35 

Parem pool 24,2 

32 Udarapiirkond 
Vasak pool 33,05 

Parem pool 32,76 

35 Tuhara piirkond 
Vasak pool 26,77 

Parem pool 26,68 

40 Reie piirkond 
Vasak pool 26,85 

Parem pool 26,06 

43 Sääre piirkond 
Vasak pool 26,67 

Parem pool 25,07 

46 Pöia piirkond 
Vasak pool 23,88 

Parem pool 23,24 

 

Esitatud tabelis 5.2. on toodud lehma anatoomiliste piirkondade keskmised pinnatempera-

tuurid. Arvestusse kaasati  15 erinevat lehma. Mõningasest suuremat külgede temperatuu-

ride varieerumist põhjustas karvkatte mustuse mõju. Eelnevalt eeldatud mustuse hulga vä-

hene mõju osutus ebatäpseks – mustus omab võrdlemisi suurt mõju pinnatemperatuuride 

määramisele. Teatud alade keskmisi temperatuure määrati tarkvara võimalusi arvestades. 

Mustus ei esine monotoonse kihina, vaid määrdunud pinnad vahelduvad puhtamatega. Kui 

arvestada antud alal ainult suhteliselt puhast pinda, on võimalik määrata korrektsem kesk-

mine temperatuur, kuid kasutatav tarkvara seda ei võimalda. Järgnevalt on joonistel 5.3. 

ning 5.4. esitatud anatoomiliste piirkondade keskmised temperatuurid.  
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Joonis 5.3. Pinnatemperatuurid anatoomilistel piirkondadel vasakult küljelt [9] 

 

 

 

Joonis 5.4. Pinnatemperatuurid anatoomilistel piirkondadel paremalt küljelt [9] 

 

Nagu järeldub tabelist 5.2. ning joonistelt 5.3. – 5.4., siis temperatuurid lehma mõlemal 

küljel on võrdlemisi analoogsed. Statistiliselt on mõlema poole vaheliseks korrelatsiooniks 

0,953, mis kinnitab andmete vägagi lähedast iseloomu. Teatavad erinevused temperatuuri-

des on tingitud, nagu eelnevalt mainitud, keha karvkatte mustuseastmest. 
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6. LEHMA KEHA TEMPERATUURIDE DETAILSEM JAOTUS 

 
6.1. Sissejuhatavalt 

 
Lehma keha detailsemaks kaardistamiseks on metoodiliselt analoogselt kirjanduses toodule 

lehma keha jaotatud lisaks anatoomilistele piirkondadele ka topograafiliseks ruudustikuks, 

mis eelnevalt nimetatud piirkondi arvestab. Kaardistamisel arvestatakse lehma mõlemaid 

külgi ning samuti kokkuvõtvalt tuuakse temperatuuride väärtused ning korrelatsioon lehma 

mõlema külje vahel. Kasutatavad ruudustikud mõlema külje kohta on toodud järgnevatel 

joonistel 6.1. ning 6.2. Erisusena tuuakse hiljem välja ka lehma pea temperatuuride jaotus. 

Erisuseks on ka see, et ei arvestata võimalikku anatoomilist piirkondade paiknemist. Me-

toodiliselt võrreldes aluseks oleva kirjandusega, on tegu uudse lahendusega, sest nimetatud 

kirjanduses sellist lahendust pakutud ei ole [9]. 

 

Ülesande lahendamiseks kasutatakse vähemalt 15 erinevat lehma, pildistatuna vasakult 

küljelt. Valmis tulemuseks leitakse keskmised tulemused temperatuuride näol valimi kohta 

ning kantakse ruudustikule. Termogrammide analüüsimiseks kasutatakse analoogselt seni-

tehtule tarkvarapaketti FLIR Research & Development software [18] 

 

 

Joonis 6.1. Topograafiline ruudustik lehma vasakult küljelt [9]. 

 

Järgnevalt joonisel tuuakse analoogne topograafiline ruudustik lehma parema külje kohta. 
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Joonis 6.2. Topograafiline ruudustik lehma paremalt küljelt [9]. 

 

6.2. Pinnatemperatuuri jaotus lehma vasakul küljel 

 
Järgnevalt esitatakse eelpool toodud temperatuuriruudustikud täidetuna. Joonisel 6.3. on 

toodud kokku 114 mõõtepunkti. Mõõtepunktid on toodud analoogselt kirjandusallikale. 

Erisusena on toodud udaratemperatuuri väärtused, mis on esitatud kirjatähtedega. Tempe-

ratuuriväärtused on toodud 15 lehma keskmistena ning mille numbrilised väärtused on 

esitatud tabelis 6.1. Veergudes 1,3,5 on toodud mõõtepunkti number ning veergudes 2,4,6 

on toodud mõõtepunktidele vastavad temperatuurid [9]. 

 

Tabel 6.1. Vasaku külje pinnatemperatuuri väärtused 

Mõõtepiirkonna numbrid ning vastavad keskmised temperatuurid 

1 2 3 4 5 6 

Piirkond t, °C Piirkond t, °C Piirkond t, °C 

1 27,14 39 27,49 77 27,26 

2 26,70 40 27,81 78 27,06 

3 27,30 41 28,21 79 27,91 

4 27,09 42 26,97 80 27,87 

5 27,52 43 27,47 81 27,41 

6 27,27 44 27,65 82 26,90 

7 26,90 45 27,83 83 26,81 

8 26,71 46 30,56 84 27,88 
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Tabel 6.1. jätk 

1 2 3 4 5 6 

9 26,89 47 28,27 85 27,32 

10 26,59 48 26,95 86 27,17 

11 26,17 49 27,64 87 26,75 

12 25,87 50 27,95 88 26,45 

13 25,59 51 28,25 89 27,46 

14 27,04 52 28,25 90 31,05 

15 23,36 53 26,93 91 26,31 

16 21,68 54 30,00 92 26,08 

17 20,65 55 27,86 93 25,99 

18 26,77 56 28,11 94 25,23 

19 26,69 57 28,01 95 25,83 

20 26,76 58 26,32 96 26,10 

21 26,95 59 27,03 97 24,42 

22 25,76 60 27,51 98 21,50 

23 27,53 61 27,53 a 31,19 

24 27,15 62 27,31 b 31,06 

25 27,09 63 26,72 c 31,09 

26 26,91 64 25,19 d 30,28 

27 27,21 65 25,79 e 28,29 

28 27,69 66 26,10 f 30,70 

29 28,13 67 25,87 g 30,53 

30 26,98 68 25,51 h 30,75 

31 27,09 69 25,24 i 30,74 

32 27,32 70 27,67 j 31,22 

33 27,47 71 27,45 k 31,71 

34 27,69 72 27,61 l 31,80 

35 28,23 73 27,75 m 31,98 

36 26,97 74 26,98 n 32,09 

37 27,24 75 28,03 o 32,10 

38 27,31 76 27,77 p 32,13 
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Joonis 6.3. Lehma keha pinnatemperatuuri jaotus vasakul küljel [9]. 
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6.3. Pinnatemperatuuri jaotus lehma paremal küljel 

 
Järgnevalt tuuakse analoogselt eeltooduga pinnatemperatuuri jaotus lehma paremal küljel. 

Samuti olid katsealusteks 15 lehma ning leiti nende keskmised temperatuurid. Lehma pa-

remal küljel on mõõtepunktide arvuks 134, millest udaratemperatuuri väärtused on joonise-

le 6.4. kantud kirjatähtedega. Pinnatemperatuuri väärtused on keskmistena toodud tabelis 

6.2., milles on kajastatud mõõtepunktide numbrid ning nende väärtused numbriliselt [9]. 

 

Tabel 6.2. Parema külje pinnatemperatuuri väärtused 

Mõõtepiirkonna numbrid ning vastavad keskmised temperatuurid 

Piirkond t, °C Piirkond t, °C Piirkond t, °C 

1 2 3 4 5 6 

1 26,73 46 27,53 91 26,74 

2 26,97 47 27,47 92 26,95 

3 26,53 48 27,42 93 26,59 

4 26,09 49 26,99 94 26,25 

5 26,33 50 26,63 95 26,34 

6 25,51 51 27,6 96 26,11 

7 25,65 52 27,62 97 25,95 

8 26,07 53 27,43 98 25,45 

9 26,65 54 27,27 99 25,33 

10 27,26 55 27,31 100 25,11 

11 24,41 56 27,04 101 24,49 

12 25,15 57 27,35 102 23,47 

13 25,78 58 27,59 103 23,53 

14 26,49 59 27,31 104 26,75 

15 27,11 60 27,12 105 27,05 

16 24,59 61 27,17 106 27,07 

17 25,03 62 27,33 107 26,61 

18 25,23 63 26,74 108 27,08 

19 26,05 64 26,99 109 27,38 

20 26,4 65 27,3 110 26,00 
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Tabel 6.2. jätk 

1 2 3 4 5 6 

21 24,73 66 27,55 111 26,17 

22 24,62 67 26,01 112 30,45 

23 24,45 68 27,18 113 25,11 

24 25,17 69 26,33 114 25,55 

25 25,88 70 26,5 115 23,54 

26 24,59 71 27 116 24,55 

27 23,63 72 27,21 117 22,53 

28 23,94 73 26,89 118 21,46 

29 23,78 74 26,79 119 18,81 

30 24,29 75 25,43 a 30,84 

31 22,24 76 26,13 b 30,70 

32 20,77 77 24,29 c 30,84 

33 26,33 78 24,82 d 30,90 

34 26,17 79 25,13 e 30,83 

35 26,36 80 23,82 f 31,05 

36 25,62 81 24,36 g 30,82 

37 26,07 82 24,3 h 30,73 

38 26,26 83 26,17 i 31,59 

39 27,57 84 26,19 j 31,10 

40 27,34 85 26,65 k 31,18 

41 26,99 86 26,97 l 31,15 

42 26,49 87 26,86 m 31,2 

43 26,33 88 26,69 n 31,41 

44 26,18 89 27,24 o 31,07 

45 28,08 90 26,97     

 

Järgnevalt on toodud joonis 6.4. Joonisel on esitatud pinnatemperatuuride mõõtepunktid 

numeratsioonina, milledele vastavad väärtused on esitatud ülaltoodud tabelis 6.2. 
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Joonis 6.4. Lehma keha pinnatemperatuuri jaotus paremal küljel [9]. 
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6.4. Lehma pea temperatuuride jaotus 

 
6.4.1. Sissejuhatavalt 

 
Erinevalt kirjanduses toodule on esitatud ka lehma pea temperatuuride jaotus. Lehma pea 

temperatuuride esitamiseks kasutatakse analoogselt keskmiseid temperatuure ja nimetatud 

temperatuure leitakse 15 erineva lehma alusel. Nagu eelnevalt mainitud, ei arvestata piir-

kondade anatoomilist paiknemist, vaid tuuakse lihtsalt kuus erinevat punkti lehma peas. 

Nendeks mõõtepunktideks on [9, 6]: 

1) otsmik; 

2) põsk; 

3) nina 

4) ninapeegel; 

5) lõuats; 

6) silmapiirkond; 

7) silm 

Nimetatud punktid lehma mõlema külje kohta on esitatud joonistel 6.5. ning 6.6. 

 

Joonis 6.5. Lehma pea mõõtepiirkonnad vasakult küljelt [9, 6]. 
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Joonis 6.6. Lehma pea mõõtepunktid paremalt küljelt [9, 6] 

 

6.4.2. Tulemused 

 
Järgnevalt esitatakse tabeli kujul lehma mõlema külje pea piirkonna ning toodud mõõte-

punktide keskmised temperatuurid. Esimesena tuuakse lehma vasaku külje pea piirkonna 

temperatuurid. 

 

Tabel 6.3. Lehma vasaku külje pea piirkonna keskmised temperatuurid [6]. 

Mõõtepunkti nimetus Mõõtepunkti number 
Mõõtepunkti temperatuur,  

°C 

Otsmik 1 22,15 

Põsk 2 26,80 

Nina  3 22,24 

Ninapeegel 4 24,88 

Lõuats 5 25,59 

Silma piirkond 6 30,43 

Silm 7 35,10 
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Tabel 6.4. Lehma parema külje pea piirkonna keskmised temperatuurid [6]. 

Mõõtepunkti nimetus Mõõtepunkti number 
Mõõtepunkti temperatuur,  

°C 

Otsmik 1 22,07 

Põsk 2 26,77 

Nina  3 21,20 

Ninapeegel 4 24,73 

Lõuats 5 26,33 

Silma piirkond 6 30,23 

Silm 7 35,19 

 

Tabelis on esitatud tulemused mis saadi termogrammide ülesvõtmise teel võttes arvesse 

lehma nii vasakut kui ka paremat külge. Kõige kõrgemaks temperatuuriks osutus silma 

temperatuur. Nentida tuleb veel seda, et tegemist on keskmiste temperatuuriväärtustega. 

Tegelikud punkti temperatuurid on mõistagi suuremad. Suurimad leitud silmapiirkonna 

temperatuurid olid vasakul silmal 32,5 °C ning paremal silmal 32,2 °C. Suurimad silma-

temperatuuri väärtused on toodud tabelites 6.3. ning 6.4. Toodud on kõrgeimate tempera-

tuuride keskmised väärtused. Silmapiirkonna puhul alandasid keskmist piirkonda jäänud 

silmalaud. Samuti leiti ka korrelatsioon peapiirkonnas lehma mõlema külje kohta. Korre-

latsiooniks saadi 0,987, mis viitab, et lehma pea mõlema poole temperatuurid on võrdlemi-

si identsed. 
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7. STATISTILINE ANALÜÜS 

 
7.1. Sissejuhatavalt 

 
Käesolev magistritöö omab oma sisult ja edasiarendamise perspektiivilt vägagi suurt po-

tentsiaali süvendatud statistiliseks analüüsiks. Antud hetkel on mõõtetulemuste koondami-

ses lähtutud metoodikast, mis on esitatud. Kirjandusallikast pärit pinnatemperatuuri jaotuse 

kaardistamise aluseks on ühel juhul anatoomilised piirkonnad ning teisel juhul topograafi-

line ruudustik, mis koosneb erinevast arvust mõõtepiirkondadest– , või aladest. Edasiaren-

damise võimalusi, või ka süvendatud detailse statistika tegemine on antud temaatika raa-

mes vägagi võimalik ning samuti ka võrdlemisi oluline. Sest võimaldaks see kahtlemata 

tulemuste täpsust suurendada. Antud peatükis kirjeldatakse põgusalt statistilist edasiaren-

damise võimalust, samuti kirjeldatakse tehtud statistilist analüüsi, leitakse statistilisi para-

meetreid [9]. 

 

7.2. Leitavad statistilised parameetrid 

 
Käesolevalt käsitletavas peatükis leitakse mitmeid statistilisi parameetreid. Antud alapea-

tükis tuuakse ka nimetatud parameetrite arvutusvalemid, mis hiljem ka esitatakse numbrili-

selt. Arvutusvalemid tuuakse järgnevate statistiliste suuruste kohta [24]: 

1) aritmeetiline keskmine; 

2) standardviga; 

3) mediaan; 

4) mood; 

5) standardhälve; 

6) dispersioon; 

7) ekstsess e. järsakuskordaja; 

8) asümmeetriakordaja. 

 

Esmalt tuuakse arvutusvalem aritmeetilise keskmise kohta. Kõne all olev suurus on antud 

magistritöös läbiv parameeter, kuna temperatuurid, mis varemalt on tarkvara abil leitud, 

kajastavad keskmisi tulemusi ning samuti kajastavad ka toodud joonised ning tabelid 

keskmisi tulemusi ja seda 15 erineva lehma kohta, mis oli valimiks [25]. 
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= = ∑  ,             (7.1) 

kus x  on  aritmeetiline keskmine; 

  xn – mõõtetulemus; 

  n – mõõtetulemuste hulk. 

 

Järgnevalt tuuakse arvutusvalem, kuidas arvutada standardviga. Standardviga iseloomustab 

valimi täpsust uuritava üldkogumi keskmisest [26]. 

xs
n

σ
=  ,                (7.2) 

kus xs  on  standardviga; 

  σ – standardhälve; 

  n – mõõtetulemuste hulk. 

 

Leitud on ka tulemuste põhjal mood ning mediaan. Mediaan  kujutab endast lõpliku kogu-

mi väärtust, millest pooled kogumi väärtused on suuremad ning pooled väiksemad. Mood 

teisalt kujutab endast suurima esinemissagedusega muutuja väärtust [25]. 

 

Arvutusvalemitena tuuakse järgnevalt valimi standardhälve, mis on defineeritud kui ruut-

juur dispersioonist [25, 27]. 

( )2

1

1

1

n

i
i

s x x
n =

= −
− ∑  ,              (7.3) 

kus  s on  valimi standardhälve; 

  n – mõõtetulemuste hulk. 

 

Dispersiooni näol on tegu statistilise kogumi hajuvuskarakteristikutest kõige olulisema 

parameetriga. Mõõdetava suuruse valimi dispersiooniks nimetatakse selle hälvete ruutude 

aritmeetilist keskmist ning tähistatakse s2, kuna suuruse ruutjuureks on standardhälve [25] 

( )22

1

1

1

n

i
i

s x x
n =

= −
− ∑  .              (7.4) 

 

Järgnevalt tuuakse arvutusvalem jaotuse ekstsessi ehk järsakuskordaja kohta. Tegemist on 

arvuga statistikas, mis kajastab juhusliku suuruse jaotuse erinevust normaaljaotusest. Ise-
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loomustab see jaotuskõvera suhtelist teravust või lamedust võrreldes normaaljaotusega [28, 

29]. 

( )
( )

( )( )( )
( )

( )( )

241 3 1

1 2 3 2 3
i

X

n n nx x
e

n n n s n n

 + −−  = −  − − − − −   
∑ .         (7.5) 

Arvutusvalemitena tuuakse veel ka asümmeetriakordaja. Nimetatud suurus iseloomustab 

jaotuse sümmeetriat keskmise suhtes [30]. 

( )( )

3

1 2
ix xn

a
n n s

− =  − −  
∑ .              (7.6) 

Nimetatud ja toodud arvutusvalemite baasil on järgmises peatükis esitatud ka kirjeldav 

statistika. Arvutuslikud väärtused põhinevad eelnevalt kirjeldatud lehmade grupi mõõtetu-

lemustel. 

 

7.3. Kirjeldav statistika tulemuste kohta 

 
Saadud tulemuste kohta väljastatakse ka statistilised väärtused. Kasutatakse kirjeldavat 

statistikat. Väärtuste leidmisel kasutatakse MS Excel tabelarvutuse lisandmoodulit „Data 

Analysis“  ning selle alamlõiku „Descriptive Statistics“. Kõne all olev moodul väljastab 

tulemustena 13 põhilise arvkarakteristiku väärtused, milledeks on [24]: 

1) keskmine – mean; 

2) standardviga – standard error; 

3) mediaan – median; 

4) mood – mode; 

5) standardhälve – standard deviation; 

6) dispersioon – sample variance; 

7) ekstsess e. järsakuskordaja – kurtosis; 

8) asümmeetriakordaja – skewness; 

9) ulatus = max – min – range; 

10) miinimum – minimum; 

11) maksimum – maximum; 

12) summa – sum; 

13) tulemuste arv – count. 

Esitatud väärtused tuuakse lehma keha kohta kolmel erineval juhul. Esimesena tuuakse 

statistilised näitajad lehma anatoomiliste piirkondade väärtuste kohta, mis on esitatud pea-
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tükis 5. Teiseks tuuakse statistilised näitajad lehma kehal määratud detailsete mõõtepunk-

tide väärtuste kohta, mis on esitatud peatükis 6. Ning viimasena esitatakse statistilised 

väärtused lehma peapiirkonna väärtuste kohta, mis on toodud samuti peatükis 6. Saadud 

tulemused tuuakse tabelitena 7.1. kuni 7.6. 

 

7.3.1. Statistilised väärtused anatoomiliste piirkondade kohta 

 
Käesolevalt tuuakse tabelites 7.1. ning 7.2. statistilised näitajad lehma anatoomilistes piir-

kondades saadud temperatuuriväärtuste kohta nii paremal kui ka vasakul küljel.  

 

Tabel 7.1. Statistilised näitajad lehma anatoomiliste piirkondade väärtuste kohta paremal 

küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
Keskmine, °C  25,84239 
Standardviga, °C 0,519037 
Mediaan, °C 26,03 
Mood, °C – 
Standardhälve, °C  2,378257 
Dispersioon 5,657389 
Ekstsess e. järsakuskordaja 4,221184 
Asümmeetriakordaja 0,372015 
Ulatus = Max – Min, °C 12,83 
Miinimum, °C 19,93 
Maksimum, °C 32,76 
Summa, °C 542,69 
Mõõtepiirkondade arv 21 

 

Tabel 7.2. Statistilised näitajad lehma anatoomiliste piirkondade väärtuste kohta vasakul 

küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
1 2 

Keskmine, °C 26,33333 
Standardviga, °C 0,559907 
Mediaan, °C 26,67 
Mood, °C – 
Standardhälve, °C  2,565816 
Dispersioon 6,583413 
Ekstsess e. järsakuskordaja 4,398835 
Asümmeetriakordaja – 0,37701 
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Tabel 7.2. jätk 

1 2 
Ulatus = Max – Min, °C 14,06 
Miinimum, °C 18,99 
Maksimum, °C 33,05 
Summa, °C 553 
Mõõtepiirkondade arv 21 

 

7.3.2. Statistilised väärtused lehma kehal määratud mõõtepiirkondade kohta 

 
Järgnevalt toodud tabelites 7.3. ning 7.4. tuuakse statistilised näitajad lehma kehal määra-

tud mõõtepunktide temperatuuriväärtuste kohta. Väärtused tuuakse lehma mõlemalt küljelt 

 

Tabel 7.3. Statistilised näitajad kehal määratud mõõtepunktide kohta paremal küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
Keskmine, °C  26,54052 
Standardviga, °C 0,188288 
Mediaan, °C 26,515 
Mood, °C 26,33 
Standardhälve, °C 2,179587 
Dispersioon 4,750599 
Ekstsess e. järsakuskordaja 1,512757 
Asümmeetriakordaja 0,153464 
Ulatus = Max – Min, °C 12,78 
Miinimum, °C 18,81 
Maksimum, °C 31,59 
Summa, °C 3556,43 
Mõõtepiirkondade arv 134 

 

Tabel 7.4. Statistilised näitajad kehal määratud mõõtepunktide kohta vasakul küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
1 2 

Keskmine , °C 27,5212 
Standardviga, °C 0,18913 
Mediaan, °C 27,305 
Mood, °C 27,09 
Standardhälve, °C 2,01933 
Dispersioon 4,07768 
Ekstsess e. järsakuskordaja 2,01417 
Asümmeetriakordaja 0,01083 
Ulatus = Max – Min, °C 11,48 
Miinimum, °C 20,65 
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Tabel 7.4. jätk 

1 2 
Maksimum, °C 32,13 
Summa, °C 3137,42 
Mõõtepiirkondade arv 114 

 

7.3.3. Statistilised väärtused lehma peapiirkonnas määratud suuruste kohta 

 
Käesolevalt tuuakse tabelites 7.5. ning 7.6. statistilised näitajad lehma peapiirkonna tempe-

ratuuriväärtuste kohta. Nimetatud näitajad tuuakse lehma mõlema külje kohta. 

 

Tabel 7.5. Statistilised näitajad lehma kehal peapiirkonna kohta paremal küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
Keskmine, °C 26,64571 
Standardviga, °C 1,827241 
Mediaan, °C 26,33 
Mood, °C – 
Standardhälve , °C 4,834425 
Dispersioon 23,37166 
Ekstsess e. järsakuskordaja 0,431735 
Asümmeetriakordaja 0,837322 
Ulatus = Max – Min, °C 13,99 
Miinimum, °C 21,2 
Maksimum, °C 35,19 
Summa, °C 186,52 
Mõõtepiirkondade arv, °C 7 

 

 

Tabel 7.6. Statistilised näitajad lehma kehal peapiirkonna kohta vasakul küljel [24]. 

Näitaja Väärtus 
Keskmine, °C 26,74143 
Standardviga, °C 1,756684 
Mediaan, °C 25,59 
Mood, °C – 
Standardhälve, °C 4,64775 
Dispersioon 21,60158 
Ekstsess e. järsakuskordaja 0,535582 
Asümmeetriakordaja 1,018364 
Ulatus = Max – Min, °C 12,95 
Miinimum, °C 22,15 
Maksimum, °C 35,1 
Summa, °C 187,19 
Mõõtepiirkondade arv 7 
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7.4. Edasiarendamise võimalusi 

 
Senitehtud töös, nagu varasemalt mainitud, on lähtutud metoodikast, mis on esitatud kir-

janduses. Metoodiliselt läheneti lehma keha pinnatemperatuuri kaardistamisele kahel viisil 

[9]: 

1) anatoomiliste piirkondade keskmiste temperatuuride leidmine mõlema külje kohta 

ning kandmine kaardile; 

2) lehma keha jagamine topograafiliseks ruudustikuks (mõõtepiirkondadeks) mõle-

malt küljelt. 

 

Edasiarendamise seisukohalt on antud teemal rakendusi palju. Kuidas ühel juhul suurenda-

da täpsust, kuidas tuua välja erinevaid nüansse, mida antud töö ei kajasta. Käesolev töö on 

paljuski seotud keskmiste väärtuste leidmisega, kindlasti ka edasiarendatav jääb keskmiste 

arvutamise piiridesse, kuid võimalus täpsust suurendada on kindlasti võimalik. Samuti on 

üheks pärssivaks teguriks kasutatav tarkvara, mis piltide töötlemisele seab teatud piirid. 

Siinkohal edasiarendamise seisukohast peetakse eelkõige silmas topograafilise ruudustiku 

aspekti. Nimelt ruutude näol on tegu väikeste piirkondadega, mis sõltuvalt suurusest sisal-

davad endas mitmeid sadu kuni mitmeid tuhandeid mõõtepunkte. Iga termogrammi piksli 

näol, mida tarkvaraga töödeldakse, on tegu iseseisva mõõtepunktiga. Seega kuna kaamera 

resolutsiooniks on 640 × 480 pikslit, siis maksimaalne mõõtepunktide arv termogrammil 

on 307 200 mõõtepunkti. Edasiarendamise seisukoht võikski seotud olla iga analoogselt 

käesolevas töös näidatud mõõtepiirkonna statistiliste näitajate leidmisega. Mõistagi on tegu 

ääretult mahuka ülesandega, kuid kindlasti tooks see välja olulisi aspekte, mis vääriksid 

kirjapanemist. Samuti täpsuse suurendamise eesmärgil annaks lisandväärtust emissioonite-

gurite täpsem kasutamine. Käesolevalt on kasutatud läbivalt emissioonitegurit 0,95, kuigi 

mõistagi on erinevatel piirkondadel erinev emissioonitegur. Emissiooniteguri mitte muut-

mise kasuks otsustati, kuna temperatuuride erinevus oleks olnud marginaalne, ent töömaht 

suurenenuks oluliselt. Siinkohal tuuakse näitena üks termogramm ning tarkvara poolt väl-

jastatavad parameetrid ühe vabalt valitud piirkonna kohta. Termogramm on toodud jooni-

sel 7.1. Tarkvara poolt väljastatud andmed on toodud tabelis 7.7. [19]. 

 

 

 

 



 

Tabel 7.7. Testpiirkonna parameetrid väljastatuna tarkvara poolt

Parameeter

Maksimaalne temperatuur, 

Minimaalne temperatuur, °C

Keskmine temperatuur, °C 

Standardhälve 

Temperatuuride ulatus, °C 

Temperatuuride summa piirkonnas,

Piirkonna pindala, pix 

Piirkonna laius, pix 

Piirkonna kõrgus, pix 

 

 

Nagu tabelist ning jooniselt järeldub, on märgitud piirkonnas eraldiseisvaid mõõtepunkte 

13 395, millel on temperatuur. Edasiarendamise seisukohast on võimalik iga piirkonna 

kohta teha eraldi statistikat, et lõpptulemus oleks maksimaalselt täpne.
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Testpiirkonna parameetrid väljastatuna tarkvara poolt [22]. 

Parameeter Väärtus

Maksimaalne temperatuur, °C 30,1 

C 22,0 

 26,0 

0,8 

 8,1 

Temperatuuride summa piirkonnas, °C 348472,4

13395 

141 

95 

 

Joonis 7.1. Testpiirkond 

jooniselt järeldub, on märgitud piirkonnas eraldiseisvaid mõõtepunkte 

395, millel on temperatuur. Edasiarendamise seisukohast on võimalik iga piirkonna 

kohta teha eraldi statistikat, et lõpptulemus oleks maksimaalselt täpne. 

Väärtus 

 

 

 

348472,4 

 

 

jooniselt järeldub, on märgitud piirkonnas eraldiseisvaid mõõtepunkte 

395, millel on temperatuur. Edasiarendamise seisukohast on võimalik iga piirkonna 
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7.5. Kokkuvõte 

 
Esitatud statistilised parameetrid ning vastavad väärtused on, nagu korduvalt mainitud, 

toodud 15 lehma kohta. Valimiks osutus 15 lehma, kuna rohkemate lehmade kõikide piir-

kondade ülesvõtmine antud katsepäevadel ei õnnestunud. Seega võib mõningal määral 

kahelda tulemuste täpsuses, kuna ehk valim võib osutuda väikseks. Järgnevalt on välja 

toodud arvutuskäik, mille tulemusena leitakse reaalne valimi suurus, mis oleks vajalik tu-

lemuste täpsuse 0,5 °C saavutamiseks [25, 31] : 

2 2
( , )

2 2 2
( , ) ( , )( 1)

k P

x P k P

N t s
n

N t s

⋅ ⋅
=

− ⋅∆ + ⋅
,             (7.7) 

kus n on  vajalik katseloomade arv; 

 N – üldkogumi maht, N = 70; 

 t(k,P) – Studenti t- jaotuse väärtus, mis vastab tõenäosusele P = 0,95, t(k,P) = 

1,76131014; 

s2
 – katsevalimi lehma keha mõõtepiirkondade temperatuuri suurim dis-

persioon, s2 = 2,179587; 

(x,P)∆  – hinnangu täpsus, (x,P)∆ = 0,5 °C. 

Arvutustulemuste vastus on toodud järgnevalt: 

 

2 2

2 2 2

70 1,76131014 2,179587
32,251

(69 0,5 ) 1,76131014 2,179587
n

⋅ ⋅
= =

⋅ + ⋅
. 

 

Seega arvutusvalemi tulemusest järeldub, et 95%  ̶ selt usaldatavate tulemuste saamiseks 

tulnuks termokaameraga pildistada 32 lehma kummaltki poolt. Siinkohal pole ka vajadust 

ega ka otstarvet tulemusi enam täpsemalt proovida arvutada, sest töödeldud 15 termo-

grammi andmete hulk ei anna 95% ̶ st täpsust. Järelduseks võib öelda, et lehma keha pinna-

temperatuuri jaotuse tulemused eelnevates peatükkides toodud joonistel ning tabelites ei 

oma täpsust 95%, kuid esialgseks sellelaadseks tööks, baasinformatsiooniks ning doku-

mendiks, millest lähtuda, on täpsus piisav.  
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8. JÄRELDUSED 

 
Tuleb nentida, et infrapunatermograafia kasutusvõimalused uurimuslikeks otstarveteks 

lehma keha pinnatemperatuuri jaotuse kaardistamiseks on võrdlemisi perspektiivikad ning 

informatiivsed. Tegemist on mitmetel põhjustel arvestatava metoodikaga, tuues siinkohal 

näiteks, et tegu on kontaktivaba ning loomi mittehäiriva meetodiga. Antud metoodika või-

maldab avastada näiteks vigastusi, haavu, marrastusi jne. mis pealiskaudsemal vaatlemisel 

võivad jääda tähelepanuta. Tõsi, ka praegusel ajajärgul on tegu võrdlemisi kapitalimahuka 

investeeringuga. Käesoleva magistritöö raames kasutatud FLIR P-seeria termokaamera 

hinnaklass on alates 25 950 € pluss käibemaks. Konkreetse mudeli, FLIR P660, hinnaklass 

varieerub eelpool mainitud hinnast alates kuni 28 000 euroni. Seega võib väita, et tehno-

loogia levik laiemalt on alginvesteeringutega võrdlemisi piiratud. Samas kasutades täpse-

ma ja kallima seadmega saadud mõõtetulemusi, on jooksvaks kontrolliks edaspidi võimalik 

kasutada ka madalama resolutsiooniga termokaameraid, mis on oluliselt odavamad [32, 

33]. 

 

Kajastades temperatuuriväärtuslikke tulemusi märgiti kõrgeimad kiirgustemperatuurid 

lehma silmades. Viieteistkümne lehma keskmiseks silmatemperatuuri väärtuseks saadi 

35,10 kuni 35,19 °C. Madalaimad kiirgustemperatuurid märgiti seejuures lehma jalaosas, 

täpsemalt kämbla piirkonnas ja väärtusteks olid 18,81 kuni 20,65 °C. Kõrgeimale tempera-

tuurile pretendeeris veel ka udara temperatuur, kuid tehtud termogrammidelt määrati kõr-

geim temperatuuri väärtus eranditult just silmas. Kui siinkohal arvestada, et lehma nor-

maalseks kehatemperatuuriks on 38 kuni 39 °C, siis silmatemperatuuri väärtused on keha-

temperatuuri normaalväärtustele kõige lähedasemad. Ehk silmatemperatuuri väärtused kir-

jeldavad kehatemperatuuri kõige täpsemalt. Käesolevalt on küll tegu kõigest hüpoteeside-

ga, sest kehatemperatuuri mõõtmist antud magistritöös ei teostatud, ega kajastatud. 

 

Tulemuste kontekstis on korduvalt mainitud, et analüüsis ning pinnatemperatuuri jaotuse 

kaardistamisel on kasutatud termogramme võetuna viieteistkümnelt lehmalt. Samuti arvu-

tati välja, kasutades valemit 8.7, katseloomade arv, mida oleks vaja kasutada, et saada tu-

lemuste täpsuseks 0,5 °C tõenäosusega 95%. Selleni jõudmiseks on tarvis pildistada 

infrapunakaameraga vähemalt 32 lehma. See jätab antud magistritöö edasiarendamiseks 

arenguruumi. Kahtlemata on edaspidi tegu võrdlemisi ajamahuka tegevusega, sest analüü-

simise alla kuuluks kaks korda rohkem katseloomi ning andmemahud on samuti kaks kor-
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da suuremad. Samuti on edaspidiseks arenduseks võimalik teostada erineval viisil statisti-

list analüüsi, mis on kajastatud ka peatükis 7.4. 

 

Taaskord võib nentida, et siiski on tegu perspektiivika teguviisiga lehmade pinnatempera-

tuuride määramisel ning kahtlemata omab antud temaatika suurt tähtsust ka veterinaarme-

ditsiinilise monitooringu aspektist. 
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KOKKUVÕTE 

 
Absoluutse tõena võib väita, et lehmade heaolu ning õige pidamine on toodangu seisuko-

halt kõigile oluline. Lehmade hea tervis on see, mis tagab meile kõigile oluliste ning erine-

vate produktide kvaliteedi. Käesoleva töö raames ei ole kajastatud ega uuritud, kuidas leh-

made tervis ning temperatuuridega seonduvad muutused on omavahel sõltuvuses, kuna see 

väljuks eriala piiridest ning samuti ka töö eesmärgi piiridest. Niisamuti hõlmaks taoline 

uurimustöö ka märksa suuremat aja- ning töömahtu. Ent siiski võib täie tõsidusega väita, 

kuivõrd oluline on lehmade tervise monitooring ning kui olulise kaaluga on seejuures ka 

lehma keha temperatuuride monitooring. Olgu tegemist kas kehatuuma temperatuuriga, või 

nagu käesoleva töö raames kajastatud, keha pinnatemperatuuride monitooringuga. Tempe-

ratuuride teadmine ning selle olulisus omavad suurt tähtsust. Kuna, nagu mainitud sai, pole 

käesolevas töös kajastatud pinnatemperatuuride seost tervislike näitajatega, võib siiski an-

tud magistritööd pidada aluseks veterinaarmeditsiinilistele uuringutele. Teostatud andme-

analüüs, andmetöötlus ning koostatud temperatuurikaardid on kahtlemata baasaluseks eri-

nevatele veterinaarmeditsiinilistele uurimustele. 

 

Käesolevalt koostatud magistritöö näol on tegu uurimuslikku laadi projektiga. Kajastatud 

on temperatuuride mõõtmisi ning andmetöötlust. Nentida tuleb, et tehtud magistritöö ei 

kujuta endast lõplikku produkti, vaid omab potentsiaalset perspektiivi edasiarenduseks. 

Kuna kasutatud katseloomade hulk osutus arvutuslikult leitust kaks korda väiksemaks, 

saamaks 0,5 °C – st täpsust, on üks edasiarendamise viise juba suurendada valimi mahtu.  

Edasiarendust on võimalik teostada  nii andmetöötluslikust kui ka mõõtmisi puudutavast 

aspektist. Võimalik on antud temaatikat siduda edaspidi ka tervislike külgedega. Seega 

kokkuvõtvalt võib nentida, et teostatud uuringud ja tulemused ning kasutatav metoodika 

omab edaspidiseks perspektiivi ning samuti on tegemist vägagi olulise temaatikaga veteri-

naarmeditsiinis. 
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