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Tanulmány az egyedülálló és kapcsolt „ON-OFF” típusú oszcillátorok működéséről az üveg
oszcillátorok példáján keresztül / Michał Bączyk (17), Paweł Piotr Czyż (17), Lengyelország
Mi a közös az órákban, az emberi szívekben és egy kitérített vízzel teli palackban? Mindegyikük állít elő oszcillációt! A fiatalok elemezték az
„üveg oszcillátorokat” és kaptak egy matematikai modellt, amely leírja őket. Ezután úgy döntöttek, hogy bonyolultabb rendszereket készítenek,
úgymint két, három vagy négy üveg, amelyek nagy kapcsolt oszcillátorokat alkotnak! Ezek a „kapcsolt oszcillátorok” nagyon kaotikusan
működnek, amit a fizikában frusztrációként írnak le.

A szórt fény statisztikai modellezése / Lukas Stockner (18), Németország
Hogyan szóródik szét egy fénysugár egy adott környezetben, és hogyan verődik vissza a tárgyakról? Ezek kulcsfontosságú kérdések
számítógépes grafikák készítésénél, melyek úgy néznek ki, mint a valódi fotók. A különösen nagy kihívás a folyamatban a fényszórás, amely sok
olyan jellegzetes anyagban bekövetkezhet, mint a viasz, márvány, bőr vagy bizonyos folyadékok. Azért, hogy ezen típusú effektek megjelenését
olyan természetes módon tudjuk szimulálni, amennyire csak lehetséges, Lukas Stockner létrehozott egy olyan speciális matematikai módszert,
amely a statisztikát alkalmazza. A fiatal kutató eredményei: elképesztően valósághű képek, például teli poharakról és átlátszó drágakövekről.

Az algebrai K-elmélet stabilitásáról és algebraicitásáról / Sanath Kumar Devalapurkar (15), Amerikai
Egyesült Államok
A dolgozat célja, hogy új perspektívát hozzon létre az egzakt végtelen kategóriák algebrai K-elméletéről. Ha az algebrai K-elmélet definíciója
némileg módosításra kerül, az egzakt végtelen kategória algebrai K-elméletét, mint egy állandó végtelen-kategóriát lehet értelmezni, és nem,
mint spektrumot. Demonstráljuk, hogy ez a formalizmus jelentősen leegyszerűsíti a K-elméleti számításokat.

MÁSODIK DÍJ:

Ínszövet Gyár – Egy újszerű ín bioreaktor fejlesztése az inak ápolására / Michael Bayrhammer (19),
Florian Thaller (19), Ausztria
Az emberek gyakran tesznek kárt az inakban különböző fajta balesetek eredményeként, amelyeket nehéz kezelni. Ahhoz, hogy még pontosabb
eredményeket kapjunk az ín regenerációjának folyamatával kapcsolatban, a bioreaktor korábbi, helyi intézményekkel végzett kísérleteket
alapul véve lett kifejlesztve. Mivel az egyik fő cél az volt, hogy tartózkodjanak az állatkísérletektől, a reaktor arra lett tervezve, hogy a való
életben előforduló szituációkhoz a lehető leghűbb szituációkban ápolja az inakat. Hat ápoló kamra áll rendelkezésre párhuzamosan összefogott
1,3 cm hosszú patkányinak számára, miközben keringő tápoldatot biztosít számukra. Az életszerű körülmények utánzására, az inak motorok
sora által vannak megfeszítve. Egy speciálisan kifejlesztett szoftver felügyeli az érzékelők eredményein alapuló műveleteket, és méri az ín
növekedését egy nagyon pontos optikai rendszer segítségével.

Az antropogén megváltozott tájak vegetációjának és rekultivációjának öröksége Krasnoye település
szomszédságában és Nenets állam természetvédelmi övezetében / Polina Vladislavovna Ledkova (18),
Oroszország
Ez volt az első alkalom, hogy az ártéri rétek antropogén megváltozott tájain található vegetációk utódai, tundra és erdős tundra, el lettek
pusztítva a Nenets Autonóm Körzet területén. A Krasnoye település természeti tájai és Nenets állam természetvédelmi övezete emberi
tevékenységek hatására le lettek rombolva. Kiderült, hogy a tundra ökoszisztémájának károsodott növényi társulásainak rehabilitációja nem fog
bekövetkezni; fűz-fű-pázsitfű-kenózis nő a helyükön. Ez a folyamat nagyon lassan zajlik le. Megállapítást nyert, hogy a faszerkezetek
maradványai elhagyott gázkondenzátum-aknák közelében sokkal gyorsabban nőnek, mint a puszta fövenyen. A szerző ajánlásokat fejlesztett
ki az antropogén modifikáció rekultivációjára.

Origami BioKötés / Dominika Katarzyna Bakalarz (18), Joanna Michalina Jurek (19), Lengyelország
A projektet azért indították, hogy harcba szálljanak a csontritkulás ellen, amely egy komoly, egész társadalmat érintő probléma. A projekt egy
innovatív kutatás, amely az őssejtekkel borított polimer nanoanyagot tartalmazó bioimplantátumot írja le. Anyaga hidroxiapatit által lett
módosítva, amely segíti az őssejtek oszteoblasztokká (csontsejtek) differenciálódását. A kísérleteket kiegészítették matematikai modellezéssel
és számítógépes szimulációkkal, amelyek magukban foglalták a biológiai in vitro kísérletekből származó kezdeti adatokat. A számítógépek
használata lehetővé tette számukra a bioimplantátumok még pontosabb leírását, még több esetet tartalmazva és változót kontrollálva, mintha
origamit hajtogatnának a sejtekből felépített anyagból. Ezeket a bioimplantátumokat alkalmaznák csonttörések helyén csontritkulásos
pácienseknél.

HARMADIK DÍJ:

Legelni, vagy nem legelni? / Timothy Matthew Logan (18), Új-Zéland
A hagyományos új-zélandi legeltetési szokások alacsony-közepes állatállományi rátával számos kevésbé ízletes növényt hagytak életben olyan
füves területeken, ahol most egzotikus növények uralkodnak. Ugyanakkor a mezőgazdasági intenzifikáció és gyominvázió könnyen
megzavarják és kiszorítják az alacsony termetű füves növényeket, melyek a legjelentősebb kitevői a Canterbury síkság utolsó őshonos
biodiverzitásának. A vizsgálat középpontjában az állt, hogy az állatállomány legeltetése növeli-e az őshonos terülő növényfajok túlélésének
esélyét. Az eredmények azt mutatják, hogy a biotikus eltérések legelt és nem legelt oldalak között jelentősek; a legeltetett területek sokkal
színesebbek és bőségesebbek az őshonos növények tekintetében, a legeltetés legnagyobb hatását a talaj mély rétegeire fejti ki a sűrű, egzotikus
füvek ritkításán keresztül, melyek egyébként kiszorítják a legtöbb őshonos fajt.

Monopod / Anselm von Wangenheim (18), Németország
A hatlábú robotok, melyek képesek áthaladni nehéz terepeken, a kutatások népszerű tárgyai. De lehetséges-e egy olyan robot építése, amely
csak egy lábon áll, stabil és ugrással halad előre? Ez az a kérdés, amelyet Anselm von Wangenheim fel akart tárni. Komplex szimulációk
segítségével képes volt megmutatni, hogy fizikailag lehetséges egy úgynevezett monopodot – egylábú robotot – építeni, mely képes előre dőlni,
anélkül, hogy felborulna a lendkerék forgása miatt. A fiatal kutató első kísérleti sikerét közölheti: sikeresen megépített egy duopodot, mely
nyársakból, forró ragasztóból és érzékelőkből áll.

A kovalens fluoreszcens szonda szintézise és biokémiai jellemzése, mely a mitotikus protein kináz
Aurora A-t célozza meg / Katariina Kisand (18), Észtország
Az Aurora A egy olyan enzim, amely hozzájárul a sejtciklus szabályozásához. Az Aurora A túlexpresszálása rákos sejtekben figyelhető meg, és
egy fontos célpontja a gyógyszereknek. Ebben a munkában 3 új fluoreszcens szondát szintetizáltak az Aurora A-t célozva, melyből 2 vegyület (1es és 2-es szonda) rendelkezett alacsony nanomoláris affinitással az Aurora A-ra. Az UV-irradiáción, 2 fotóreakcióképes molekulát tartalmazó
szonda (Szonda 2 és 3) képeztek sikeresen kovalens komplexet az Aurora A rekombinációjával, míg a kontroll vegyületre nem volt kimutatható
jel (Szonda 1). Összességében a Szonda 2 képzett komplexet leghatékonyabban és leggyorsabban (15 perc besugárzási idő).

KÜLÖNDÍJ:

Részecskék mérése TPC detektor segítségével / Pázmándi Zsolt Péter (20), Magyarország
A projekt célja egy professzionális, egyben költséghatékony, nyomkövető TPC detektor építése, illetve az ehhez szükséges kiolvasórendszer, a
teljes szoftver és minden egyéb elektronika megtervezése, legyártása, beüzemelése volt. A legérdekesebb lépésnek a szálak megfeszítése és
elhelyezése bizonyult. A TPC-ben biztosítandó homogén elektromos teret azonos távolságra elhelyezett réz szalagokkal érte el a fiatal, amit a
plexi doboz belső oldalára ragasztott rá. A réz csíkok között konstans feszültségkülönbséget biztosított egy ellenálláslánccal. Számos különböző
méréssel vizsgálta a pályázó a detektor működését: a jelenlegi gázminőséggel (ezer molekulából maximum egy oxigén) 10 cm magasságig
lehet detektálni a részecskéket 2 dimenzióban.

