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ELSÕ DÍJ:
Pi Cam – Mászáshoz használt expanziós ék fejlesztése / Pius Markus Theiler (19), Svájc
A pi Cam új, forradalmi mászó eszközt jelent. Az expanziós ék a sziklamászásban és ipari alpinizmusban használt biztonsági felszerelés részét
képezi. Segítségükkel kialakítható rögzítési pont ott, ahol nincsenek előre rögzített ékek. A jelenlegi expanziós ékek egy repedésben, két
párhuzamos felület közé szoríthatók. Az újonnan feltalált pi Cam azonban a szikla olyan kiugró részeinél használható rögzítési pontok létrehozására, mint például a kiálló sziklalemezek, mészkő erek vagy tufafal. Így az expanziós ék egyaránt növeli a megmászható falfelület területét
és a mászó biztonságát is. Az ipari alpinizmusnál is a biztonság a legfontosabb tényező: a pi Cam a pillérek között például rögzítési pontot
nyújthat a magasban dolgozó munkások számára. Természetesen a pi Cam új távlatokat nyit a mászók számára számos különböző helyzetben
is. Ezért nem meglepő tehát, hogy szakemberek érdeklődést mutattak ennek az új eszköznek a fejlesztésében, szabadalmaztatásában és
kereskedelmi termelésbe való bevezetésében.

Tenisz érzékelő adatelemzése / Alexander Amini (16), Írország
Az olyan érzékelők, amelyek képesek audio, video és tehetetlenségi adatok befogadására (mint például a gyorsulásmérő, giroszkóp és magnetométer) olyan olcsóvá váltak, hogy gyakran megtalálhatók okostelefonokban vagy távirányítós játékokban. Ilyen érzékelőkkel azonban már
nem könnyű összehasonlítani egyetlen sportoló teljesítményét, hatalmas mennyiségű rögzített nyers adattal. A pályázó több gigabájtnyi adatot
gyűjtött össze és analizált, teniszjátékosokat érzékelő szenzorokkal. Felfedezett egy eljárást, amellyel automatikusan megkülönböztethető 13
különböző ütésfajta (pl. egy lapos tenyeres megkülönböztethető egy tenyeres lecsapástól), csupán a tehetetlenségi adatokból 96%-os pontossággal, és ezen eljárást szoftverbe építette. Az eddig publikált kutatások csak a mozdulatok osztályaira korlátozódtak (úgymint tenyeres, fonák,
szerva). Amini eredményei széles skálán felhasználhatóak a sportokban, valamint a fizikoterápia területén, és sürgősségi válaszok esetén.

A házilégy (Musca domestica) szerepe az antibiotikummal szemben ellenálló baktériumok terjedésében /
Povilas Kavaliauskas (18), Litvánia
A 21. század egyik legnagyobb kihívása az antibiotikumra rezisztens baktériumok megjelenése. Korunkban az ellenállás mechanizmusai már
ismertek, azonban erről még mindig keveset tudunk, hogy miként terjednek ezek a baktériumok. A tanulmány megvizsgálja, miként hordozzák
a házi legyek a leggyakoribb antibiotikum rezisztens baktériumot, a Staphyllococcus aureust és a Klebsiella pneumoniaet, fertőzött területekről
lakott helyiségekbe. A fiatal felfedezte, hogy a házi légy nem képes a baktériumot továbbadni egy bizonyos távolságon túl; tehát a legnagyobb
veszélyben a szennyezett környéken (pl. kórház) lakók vannak. Kimutatta, hogy a legtöbb szennyezett házilégy kórházak környékén található.
Amennyiben egy ilyen légy az ember bőrére száll, nagy a valószínűsége annak, hogy az adott személy hordozója lesz az antibiotikummal
szemben ellenálló baktériumnak, amely bonyolult és néha halálos kimenetelű fertőzések okozója lehet.

MÁSODIK DÍJ:
A koronén mulekulák alagútelektron-mikroszkópiája germániumon (111) / Benjamin Walter (17), Németország
Egy szakmai gyakorlat során Benjamin Walter a koronén (egy szerves molekula), valamint a germánium felületei közötti kölcsönhatást vizsgálta. A germánium kristályos felépítésű és félvezető. A fiatal kutató feltette azt az alapvető kérdést: lehetséges-e előállítani grafént a két anyag
kombinációjából? A grafén a jövő félvezetője, amely forradalmi újítást hozhatna az elektrotechnikában az elkövetkezendő 50 évben. A 16 éves
tanuló alagútelektron-mikroszkóp segítségével hajtotta végre a kutatását, amellyel kimutatta, hogy a grafén létrehozása nem lehetséges ezzel a
technikával. Továbbá sikerült feltárnia információt a molekula és a szubsztrátum kölcsönhatásáról mértani és energetikai vonatkozásban.

Automatikus élességállítási módszerek digitális mikroszkópiához / Natalie Mitchell (19), Egyesült Királyság
Számos kutatási terület használ mikroszkópot, hogy az adott mintadarabról közeli képek legyenek készíthetőek. A mikroszkóphasználó vagy
manuális keresés vagy egy programot használ, hogy megbecsülhető legyen a fókuszsík. A jelenlegi programok sok képet igényelnek és gyakran
időigényesek, a minta tönkre mehet még a vizsgálat előtt. Ezért a fiatal tesztelt, alkalmazott és létrehozott egy autófókusz technikát, amelyhez
csak három kép szükséges, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy elérje a fókuszsíkot rövidebb idő alatt, javítva ezzel a felvett kép
minőségét. Az algoritmust beépítette egy egyéni inverz mikroszkópba, és automatikus fókuszálásra használják szöveteken, világos látóterű
üzemmódban. Az algoritmust pontosnak találták a fókuszsíktól egészen 14 m-ig, amely megfelelő távolság. Ezt az algoritmust jelenleg a
rákkutatásban használják.

DriveFreeZ – vezetési szimulátor / Georgi Atanasov (19), Georgi Georgiev (19) és Kalina Petrova (16), Bulgária
A DriveFreeZ egy nyílt forráskódú vezetési szimulátor, amely a minden vezető által tapasztalt közlekedési viszonyokat utánozza. Elsődleges
célja, hogy szakértők szimulációs eszköze legyen, segítve az utak biztonságossá tételének munkáját, valamint, hogy oktatási eszköz legyen a
forgalomban résztvevő kezdőknek. A projekt kihasználja a modern módszerek objektum-orientált programozását, adattárolását és optimalizációs folyamatát, fejlett platformokat használva a város épületeinek elrendezésében. A kód rugalmassága lehetővé teszi a programozók
számára, hogy módosíthassák és használhassák azt saját munkájukban. Az alkalmazás grafikai és fizikai meghajtói biztosítják a szimulátor világának valóságosságát. A DriveFreeZ fejlesztése a gépjármű szimulációjának technikai és fizikai szempontjaira koncentrál, valamint
a járművezető interakciójának mentális aspektusaira, egy kiemelkedően kielégítő vezetési szimulációs terméket eredményezve ezáltal.

HARMADIK DÍJ:
Guanxi – a kapcsolatok és szociális hálózatok jelentősége a kínai üzleti életben /
Alex Bergsåker (17), Norvégia
Ez a dolgozat egy szociális antropológiai tanulmány a Guanxi fontosságáról, azaz a kapcsolatokról és szociális hálózatokról a kínai üzleti életben.
A kutatás a Guanxiban résztvevő mechanizmusok leírására és értelmezésére törekszik. A szerző próbát tesz az embereknek, a kultúrának és a
társadalomnak holisztikus megértésére részletes tanulmányok és a helyi élet összehasonlítása által. A megfigyelést és az interjúkat magában
foglaló terepmunka a kutatási adatok legfontosabb forrása. Nagy és befolyásos szociális hálóval rendelkezni – más néven: jó Guanxival meghatározó a kínai üzleti kultúrában. A jó Guanxi az előfeltétele minden üzleti ügyletnek, de teljesen másképp, mint Nyugaton. Felhasználható
előnyök elérése érdekében, és konfliktusok megoldására más-más kontextusban. A legfontosabb módja a jó Guanxi kiépítésének az üzleti
étkezés, amely nagyon szokatlan, mivel adott szociális helyzet alapján szervezett, előre meghatározott céllal és konkrét, követendő
szabályokkal.

A „mi” halmaz bája / Michal Miskiewicz (20), Lengyelország
A pályázó munkája egy síkbeli X pont következő tulajdonságát tárgyalja: egy adott véges A halmazban, az A pontjainak az X-en áthaladó
egyenestől mért négyzetes távolságainak összege független az egyenes választásától. Több eredmény mellett bizonyítja a fiatal, hogy bármely
véges A halmaznak van pontosan egy vagy két ilyen pontja. Az első esetben ez a kiválasztott halmaz súlypontja, a másik esetben az említett két
pont szimmetrikus a súlypontra. A fiatal néhány példával szolgál a tétel alkalmazását illetően, és számos különleges esettel.

Embrionális őssejt-differenciálás kivizsgálása / Holly Rees (18), Egyesült Királyság
Ha a tudósok képesek lennének biztonságosan konvertálni egy felnőtt (differenciált) sejtet őssejtté, majd azután egy ettől eltérő fajtájú sejtté,
akkor az orvosok képesek lennének ennek használatával lecserélni a test sérült sejtjeit, pl. Alzheimer-kóros betegek idegsejtjeit. Nem lenne
szöveti kilökődés, vagy szervdonor probléma. Azonban ahhoz, hogy ez valósággá váljon, a kutatóknak rá kell jönniük, miképp differenciálódnak
az őssejtek, és mi határozza meg a sejttípust, amellyé differenciál a sejt. A pályázó projektje betekintést enged a Wnt jelátviteli fehérje őssejtre
gyakorolt hatására, amelyben nanog génexpresszióval méri a valószínűségét annak, hogy az őssejt differenciálódik avagy önmagát újítja. Az
eredmények azt mutatják, hogy a Wnt jelátviteli fehérje hatására 2 különálló sejtkategória formálódik: egy nagy eséllyel önújító, és egy nagy
eséllyel differenciáló.

