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krátké zprávy

  LonWorks 2.0 uveden 
na trh

Verze 2.0 platformy LonWorks vznikla 
jako odpověď na požadavky uživatelů a před-
stavuje zásadní generační změnu tohoto stan-
dardu. Umožňuje vytvářet inteligentní ko-
munikační systémy pro každodenní provoz 
v domácnostech, budovách, průmyslových 
závodech nebo v městské infrastruktuře. Ver-
ze 2.0 standardu LonWorks byla odborné ve-
řejnosti představena na veletrhu Embedded 
World v Norimberku (SRN; 3. až 5. břez-
na 2009).  

Základní přednosti nové verze LonWorks 
jsou:
– dovoluje zrychlit práci komunikačních 

čipů,
– umožňuje přenášet komplexnější data,
– zvyšuje množství typů produktů, které mo-

hou být řízeny jedním procesorem,
– snižuje náklady na hostitelské procesory,
– snižuje cenu komunikačních uzlů o až 50 %.

První produkty podle tohoto standar-
du jsou procesor Neuron 5000 (Echelon), 
který je až osmkrát rychlejší než předchozí 
procesory, a to při nižší spotřebě elektrické 
energie; inteligentní transceiver FT 5000, 
který v sobě kombinuje funkce předcho-

zích verzí a přitom je o polovinu levnější; 
síťový operační systém LNS FX, kompa-
tibilní s čipy i transceivery nové genera-
ce, který zjednodušuje a zrychluje insta-
laci celého komunikačního systému; inte-
grační nástroj LonMaker FX Integration 
Tool, který automaticky rozeznává zaří-
zení s čipy nové generace a pomáhá je in-
tegrovat do komunikační sítě, a vývojové 
nástroje Node Builder FX Development 
Tool a Mini FX Evaluation Kit pro efek-
tivní vývoj komunikačních systémů zalo-
žených na LonWorks 2.0. (Bk)

  Biosenzorický systém pro 
detekci patogenních bakterií 
v mléce

Cílem projektu Pathomilk je vyvinout bio-
senzorický systém umožňující rychlou detek-
ci patogenních bakterií v mléce. Na projek-
tu, financovaném Evropskou komisí, spolu-
pracuje 22 partnerů – výzkumných institucí, 
podniků a asociací ze Španělska, Itálie, Por-
tugalska, Velké Británie, Kypru, Maďarska, 
Slovenska a České republiky. Českou repub-
liku v konsorciu Pathomilk zastupují Ústav 
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fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE 
AV ČR), a firma Milcom, a. s.

Detekční metoda vyvíjená v rámci pro-
jektu Pathomilk kombinuje nový optický 
bio senzor vyvinutý v Ústavu fotoniky a elek-
troniky AV ČR, který je založen na rezo-
nanci povrchových plazmonů (kvazičás-
tic projevujících se ostrým minimem od-
razivosti p-polarizované vlny na rozhraní 
zlato-dielektrikum; poloha tohoto maxi-
ma je silně závislá na vlastnostech pro-
středí) s vybranými sekvencemi DNA a je 
určen pro přímou detekci úseků nukleo-
vých kyselin identifikujících vybrané pa-
togenní bakterie.

Projekt je zaměřen především na detekci 
bakteriálních původců infekčních onemocně-
ní mléčného skotu, např. mastitidy, přičemž 
cílem je rychle a efektivně diagnostikovat 
chorobu a zamezit tak ztrátám v produkci 
mléka a přispět ke zvyšování kvality a bez-
pečnosti potravinářských výrobků.

Vyvíjenou detekční metodu je možné 
rozšířit na detekci mnoha dalších patogenů 
a potenciálně ji využít v oborech, jako jsou 
kontrola potravin, biotechnologie, zeměděl-
ství, zdravotnictví a ochrana před bioteroris-
mem. 
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