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Cam Guard / Philip Huprich (19), Manuel Scheipner (19), Daniel Zindl (19), Ausztria

Szimuláció pontosság a gravitációs soktest problémában / Mark Kelly (18), Eric Doyle (17), Írország

A molekuláris foltok fejlesztésének terápiája / Jakub Nagrodzki (17), Lengyelország

A Dirichlet-sorozat alkalmazásai / Asbjørn Christian Nordentoft (19), Dánia

Információs technológia az irányítás visszacsatolásért / Jan Michael Rapp (20), Timo Schmetzer (18), Németország

A voestalpine ipari üzemben a gyártási folyamatot szélsőséges körülmények között (párás levegő, magas hőmérséklet) kamerák figyelik. A
porszemcsék és a filmolaj lerakódása miatt a cég igényelt egy gépészetet és mechatronikát tanult csapatot a Wels/Upper-i (Ausztria)
szakközépiskolából, hogy kifejlesszenek egy rendszert, amely javítja a kamerák képminőségét. Az ajánlatot a fiatalok visszautasították, és
elkezdtek a jelenlegi rendszer gyengeségeire fókuszálni, és teszteket végeztek, hogy újratervezzék a burkolatot, amely a kamerák felett
helyezkedik el. A tesztek során képesek lettek arra, hogy felmérjék a szívás hatását a kameraüveg felületén lerakódott szennyeződésekre. A
Dyson's Airblade légi kés elvét vizsgálták, és így egy felfelé fordított kézszárító űrített levegő áramlik ki egy csepp
alakú fúvókából, egyen

Mathúna 2008-as publikációja (Integrable Systems in Celestial Mechanics) nagyon jelentős esemény az égi mechanika hosszú
történetében. Ebben a könyvben Ó'Mathúna leírja a kötött pályák képletét, ahogy a fény részecskék mozognak a gravitációs mező két, fix és
hatalmas része között, amely problémát először Euler mondta ki 1760-ban. Ó'Mathúna munkájában van egy nagyon fontos gyakorlati
alkalmazás.

A kutatás célja egy módosított molekula szintetizálása volt valamely kémiai vegyületben, amely előfordul az élő szervezetben – ez a
trimethylguanosine (TMG) kupak analóg. Köszönhetően a bonyolult kölcsönhatásoknak, ez az összetétel különféle molekulákat eredményez,
amelyekhez gyógykezelés is rendelhető. Ez az, ami miatt a tudósok a genetikai betegségek kezelésében reménykednek. A TMG kupak
analógokat használva lehetővé vált a Duchenne izomsorvadásos betegek kezelése, amely egy végzetes, nemhez kötött, genetikai betegség.
Mindazonáltal, a terápiának még sok tökéletlensége van. De bíznak benne, hogy az ebben a kutatásban ismertetett molekulaszerkezet-
módosítás segíteni fog kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat. Ez az egyetlen és legbiztosabb lehetőség a különféle genetikailag örökölt
betegségekkel rendelkező pácienseknek.

kkal. Lenyűgöző, hogy
ámelmélet és az analízis a matematika két nagyon

különböző ága. és összehasonlította a különböző bizonyításokat matematikai
és intuitív szempontból.

Autómotor, nyomtató és merevlemez: mindháromban van elektronikus vezérléssel működő rész, például a befecskendező fúvókák ellenőrzése,
a papíradagolók és az olvasófejek. A fiatalok egy elektronikus vezérlő-rendszert építettek, amely egy olyan tányérból áll, amely számítógépes
vezérlésű, és motorok segítségével képes megdőlni, így a tetején egy labda is egyensúlyban marad. A titok egy olyan 3D kamera, amely figyeli,
hogy a labda hogyan gurul. A p

t szereltek a kamerákra. Tehát s
esen az üveg felületére, a részecskék így a légáramban elszállnak. A Cam Guard prototípus jelenleg a linzi acélgyárban

van tesztelés alatt.

Dr. Diarmuid Ó'

A fiatalok megmutatták, hogy az Ó'Mathúna pályákat nagyon szigorúan tesztelték az általánosan használt szimulációs
algoritmusokkal, a gravitációs soktest problémánál. Továbbá leírtak egy új szimulációs algoritmust, amit speciálisan a gravitációs soktest
problémához fejlesztettek ki.

A projektben a fiatal az analitikus és elemi megközelítést hasonlította össze a számelméleti problémá számelméleti tétel
bizonyítható az elemi és az analitikus módszer felhasználásával, tekintettel arra, hogy a sz

A fiatal elemi és analitikai bizonyítást adott 3 számelméleti tételre
Majd saját bizonyítást adott a maradékokra és prímszámokra vonatkozó tételre, melyet általában klasszikus

számelmélettel bizonyítanak.

ályázók írtak egy software programot, amely analizálja a kameraképeket, és ezáltal irányítja a motorokat, hogy a
labda ne eshessen le. A programot úgy tervezték meg, hogy rugalmas legyen, annak érdekében, hogy ne csak egyensúlyi feladatokat tudjon
ellátni.
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Diffúziós ködkamra: A látható radioaktivitás / Nevzet Khasanov (20), Svájc

Hardver és szoftver fejlesztése háromdimenziós képalkotás érdekében / Pavel Litvinka (17), Belorusz

Kapcsolat a tanulmányi eredmények és a boldogság között a középfokú oktatásban / Anna Maria Punab (20),
Észtország

erczak (18), LengyelországA piros kőműves méh reprodukciójára ható ökoszisztémák / Anna Julia Ku ni

Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró / Papp Gergely (19), Magyarország

ś

A pályázat leírja a léghűtéses ködkamra segítségével végzett peltier elemek összeszerelését és a kísérleteket. A pályázat fő célja a láthatatlan
radioaktivitás láthatóvá tétele volt, majd bemutatása a nagyközönségnek. A kísérleti rész a természetes radioaktivitás megfigyelése, a több fajta
töltött részecske elemzése, a töltött részecskék ütközéseinek
ülönböző források radioaktív bomlásának a megfigyelése (U238, Rn220, Am 241, Sr90) volt. Ezen kívül a ása, részecskék a

mágneses mezőben, továbbá töltetük meghatározása, sebességük és energiájuk számítása, az Rn220 fél élettartam számítása, (Számolt: t
1/2 = 58 mp, irodalom: t 1/2 irodalmi érték=58 mp), megfigyelése és elemzése a Compton szórásnak, ill. a tengerszint feletti
magasságokban levő kozmikus sugárzás megfigyelése a

A hardverből és a szoftverből álló "LEHETETLEN Doboz" a szerző
zőket ad

ely lehetővé teszi, hogy teljesen automatizáljuk egy térbeli
formák megvalósítási lehetőségei

tanulmány célja az volt, hogy feltárja a kapcsolatokat a szubjektív jólét (boldogság), az autonómia, a társadalmi támogatás és az iskolai jegyek
között, a késői serdülők körében. A felmérést 211, 11. oszt gezték el, melyből kimutatták, hogy sem a tanulók saját
bevallása alapj matematikából, anyanyelvből, történelemből és az első idegen nyelvből, sem a tanulók által
választott 3 legfontosabb tantárgyból kapott osztályzatuk nem korrel

sztályzatokra, habár a szülők támogatása a három legfontosabb dolog között szerepel. Az
autonómiának viszont csak az első idegen nyelvhez kapcsolatos osztályzatoknál volt szerepe.

A csökkenő számú „mézméhek” miatt, az alternatív beporzók egyre fontosabb szerephez jutnak. A piros kőműves méh (Osmia rufa L.) egy
olyan magányos méhfajta, amely úgy tűnt, hogy hasznos beporzó. Ezért a fiatal célja az volt, hogy megkeresse a legjobb környezetet a piros
kőműves méhek számára, ahol a legintenzívebb lehet a reprodukció. Négy ökoszisztémát tesztelt: a rétet, az erdőt, a gyümölcsöst és az
arborétumot. Az összesen 3600 kőműves méh gubót 48, nádcsövekből készült mesterséges fészek közelébe tette ki, és heti megfigyeléseket
végzett. A rétről kiderült, hogy a legkedvezőbb környezet a méheknek, mivel a népességméret majdnem 4-szer nagyobbra növekedett a
következő nemzedékben. A második legnépszerűbb helyszín a gyümölcsös volt. A népességméret alacsonyabb növekedését figyelték meg az
erdőben és meglepő módon, a legalacsonyabb szintű növekedés az arborétumban következett be.

yan hangszórót fejlesztett ki, amely nem a klasszikus hangszóró elv alapján működik. Egyedi kialakítású mágnes-kört épített,
melyben két külön álló lengőtekercs foglal helyet és légréses indukciója jóval nagyobb, mint a hagyományos hangszóróké. Remanens indukciója
minimális, ezáltal nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást sikerült elérnie. A hangszóró minden
egyes alkatrésze (pille, membrán, perem, tekercs, kosár stb.) saját tervezésű, egyedi kialakítású. Frekvencia átvitele sokkal szélesebb a
szokásosnál, 65Hz-től egészen 13 kHz-es tartományig képes a minőségi hangátvitelre és mindezt 115 decibel feletti hangnyomás mellett. A
magas hangok sugárzására egyedi tervezésű ún. „rezonanciális-tölcsért” tervezett a pályázó. Túlterhelés esetén a tekercs – speciális kialakítása
miatt – önmagát képes hűteni, ezzel meggátolva a tekercs leégését. A fiatal találmányát szabadalom védi.

a megfigyelése (változó a pálya; másodlagos ionizáció", -elektronok), a
k elhajl

Svájci Alpokban.

eredeti fejlesztésein alapuló technika, mellyel háromdimenziós kép kapható egy
lakásrajzról, különleges jellem va hozzá. Nem követeli meg további programok használatát. A technika a rajz és a modellezés
folyamatait egyesíti, am épület megtervezését. Az információk világos bemutatása, a

teszik a fejlesztést keresetté mindenfajta design, hirdetés, filmes ipar és szimuláció körében.

A
ályos diák között vé

án kapott átlagos osztályzatuk,
ál a boldogságukkal, ill. az élettel való elégedettségükkel. Mindazonáltal,

azok a diákok, akiket több személy is támogat az életükben, boldogabbak voltak és jobb jegyeket szereztek. Érdekes, hogy a kortársak
támogatása nagyobb befolyással bírt az o
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