
                KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 
                Oddelek za živinorejo 

Hennessy merilni sistem (HGS) 

GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih 

Naprave za elektronsko merjenje deleža mesa garanih prašičev se po fizikalnem principu delovanja ločijo na 
kljunasta merila (mehanični princip delovanja), ultrazvočne ter optične. Ultrazvočne naprave delujejo na 
principu odboja ultrazvoka, kamor sodijo na primer AUTO-FOM, ULTRAFOM, US PORKITRON. Optične naprave 
delujejo na principu odbite svetlobe od različno obarvanega tkiva (meso, slanina). Sem sodijo: HENNESSY GP2 
in GP4; UNIFOM S 89, FOM (Fat-O-Meater); S 70, S 71; PG 200, CGM, INTRASGOPE. 

GP4 je optična merilna naprava v obliki pištole. Na prednjem delu je kovinska merilna sonda. Na konici te sonde 
je rezilo. Tik za rezilom je svetlobna celica, ki sestoji iz svetlobne diode in svetlobnega senzorja. 

  Pištola GP4 

Ob sondi sta dva kovinska vodila, ki imata na koncu pritrjeno kontaktno ploščo. V telo pištole je vgrajen 
kroglični kontaktni mehanizem, pri katerem s sukanjem pištole v levo oziroma desno opravimo potrebne 
nastavitvene in ostale želene funkcije. V vgrajenem procesorju se dobljene vrednosti meritev računalniško 
obdelajo in se prikažejo na prikazovalniku na zadnjem delu pištole. MPS5 je pretvornik napetosti ter vmesni 
člen med GP4 ter računalnikom in tiskalnikom. V računalniku se s priloženim programom HRU.DOC podatki 
dodatno obdelajo. 
  

Princip delovanja GP4 
Kovinska sonda potuje skozi mišično in maščobno tkivo. Pri izvlečenju se svetlobna dioda pomika po tkivu. 
Svetlobo, ki se odbije od različno obarvanega tkiva (meso, slanina) in je različne intenzitete, meri svetlobni 
senzor, ki je poleg diode. Vgrajen pretvornik meri razdaljo potovanja svetlobnega senzorja in jo pretvarja v mm. 
Dobljene vrednosti debeline mišičnega tkiva in slanine se avtomatsko vnesejo v enačbo in se prikažejo na 
prikazovalniku GP4. 
 
Enačba za izračun deleža mesa 

y = 68,52500 - 0,91029 x SHGP + 0,01947S
2

HGP + 0,08512 x MHGP 

y = odstotek mesa; SHGP = meritev debeline hrbtne slanine s kožo z GP4 med 2. in 3. zadnjim rebrom; MHGP = 
meritev debelinehrbtne mišice z GP4med 2. in 3. zadnjim rebrom 

Vrednosti , prikazane na prikazovalniku 
- % mesa 
- debelina S (debelina slanine) 
- debelina M (debelina mišice) 
- barva mesa 
- razred 

Pravilna namestitev GP4 sonde 
Za pravilno opravljeno meritev je potrebno izbrati najprej pravo mesto meritve in ustrezen kot, pod 
katerimvbodemo merilno sondo v tkivo. Meritev opravljamo med 2.in 3. zadnjim rebrom praviloma leve svinj-
ske polovice. S prstom leve roke zatipamo medrebrni prostor med 2. in 3. zadnjim rebrom. S palcem iste roke si 
lahko z zunanje strani na presekanem telesu vretenca označimo mesto. K palcu prislonimo distančnik, ki ima na 



tem mestu zajedo. Tako dobimo višino mesta vboda. Za določitev pravilne razdalje od roba presekane klavne 
polovice do mesta vboda na stranski površini trupa je na distančniku oznaka 6, 7 ali 8 cm. Pri nas velja razdalja 7 
cm (+-1 cm). Pri izhodu sonde v medrebrnem prostoru pa mora biti razdalja 4 cm (+-0,5 cm). Če je ta razdalja 
krajša, lahko rezilo zadene v prečni podaljšek vretenca. Pištola mora biti postavljena pravokotno na površino 
klavne polovice tako v vodoravni kot navpični smeri. Kontaktna plošča se mora tesno prilegati površini.   

   Označena zadnja tri rebra 

   S palcem leve roke označimo mesto višine vboda sonde 

   Namestitev pištole 

   Pravilen vbod med 2. in 3. zadnjim rebrom 

Možnosti delovanja Hennessy – merilnega sistema 
Merilni sistem Hennessv deluje na tri načine: 
- samostojno kot GP4 (vrednosti so prikazane na prikazovalniku) 
- samostojno kot GP4, vezan na tiskalnik preko MPS5 
- GP4 vezan na računalnik in tiskalnik preko MPS5 

Samostojno delovanje GP4, vezanega na tiskalnik, je opisano zgoraj. Naj omenimo še to, da lahko GP4 deluje na 
akumulatorsko baterijo. GP4 vezan na tiskalnik nam omogoča izpis vseh meritev, ki smo jih opravili (cca 1000 
meritev). GP4 vezan na računalnik daje možnost nadaljnje obdelave podatkov, ki jih dovoljuje program 
HRU.DOC, priložen k Hennessv merilnemu sistemu. 

Kontrola pravilnosti merjenja 
Pravilnost meritev lahko naknadno preverimo in sicer : 
- ugotavljamo mesto meritve, ki je točno določeno (med 2.. in 3. zadnjim rebrom) 
- s kovinskim kotnikom preverimo kot vboda merilne sonde ter razdaljo od roba prerezane klavne polovice do 
mesta vboda merilne sonde. 

 


