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FleckProtec – Keményítőből készült testvédelem / Adrian Fleck (20), Anna Amelie Fleck (16), Németország
Legyen szó görkorcsolyázásról vagy motorozásról, a védőfelszerelés megóvja hátunkat, vállainkat és ízületeinket, mely létfontosságú egy
eséskor. A legjobb védelmet nyújtó felszerelések kemény műanyagból készülnek, de korlátozzák a sportoló szabad mozgását. Anna és Adrian
projektjében a védelem rugalmas szilikonból készül, melynek belsejében keményítő tartalmú folyadék található. Ez a folyadék erős nyomás
hatására megszilárdul, ennek eredményeképp megbízható védelmet nyújtva a sérülésektől. A testvérek nem csak kihasználták a folyadék
nem newtoni tulajdonságát, hanem kifejlesztették saját mérőeszközüket, amelynek segítségével a „FleckProtec” hatékonyságát összemérhették a kereskedelemben elérhető termékekkel.

A gerinc fúziók javítása: a kocsány szonda újratervezése a gerinc sérülések elkerülésének érdekében /
Nicolas Fedrigo (17), Kanada
A gerinc fúziós műtéten átesett betegek 29%-a szenved véletlenül bekövetkezett sérülésektől, melyeket a gerinc csavarok által megsértett
gerincvelő idéz elő, amely további komplikációkat eredményez, beleértve a bénulást. A pályázó újratervezte azt az eszközt, melyet a
csavarok elhelyezésére használnak – a gerinc endoszkópot. Annak érdekében, hogy valós idejű visszajelzést kapjon, kifejlesztett egy olyan
szondát, amely észleli a különbséget a nagyobb sűrűségű kompakt csont és a kisebb sűrűségű szivacsos csont között, melyek a gerincben
helyezkednek el. A szonda rezgéssel és fénnyel figyelmezteti használóját, ha a szonda rossz típusú csonthoz ér, ezzel informálva a műtőt,
hogy máshogy helyezze a szondát és a megfelelő helyre rakja be a csavarokat. Az érzékelő által vezérelt szonda képes jelentősen csökkenti a
gerinc fúziós műtétek során fellépő gerinc sérüléseket.

Kettes szintű autonóm jármű fejlesztése konvolúciós neurális hálózat és megerősítéses tanulás segítségével /
Brendon Matusch (15), Kanada
Ez a projekt az autonóm vezetést vizsgálta, hogy olyan szoftver stratégiákat azonosítson, melyek megbízhatóak és hatékonyak. Számos gépi
tanulás koncepción alapuló technikát fejlesztett a pályázó, majd ezeket a saját innovációival kombinálta és bővítette, hogy egy kettes szintű
autonóm járművet hozzon létre. Először egy Unity szoftver szimulációt tesztelt, aztán egy valós járművet. Rengeteg gépi tanulás technikát
tesztelt, az útsávok észlelésé és a sáv közepén lévő elhelyezés érdekében, majd ezeket az információkat arra használta, hogy útvonalat
tervezzen a járműnek. Valamennyi technika lehetővé tette a jármű számára, hogy megtanuljon vezetni, bármi féle ember által összegyűjtött
képzési adat nélkül is.

MÁSODIK DÍJ (5 000 euró)

DNAdrive / Alexandru Liviu BRATOSIN (17), Petru MOLLA (17), Mihnea Vlad BOJIAN (18), Franciaország
ADNAdrive arra összpontosít, hogy egy olyan biztonságosabb és széleskörűbb digitális tárhely alternatívát hozzon létre, mely kielégíti az
összes archiválási igényt. Egy bizonyos bakteriális törzs immunrendszerének kihasználásával sikerült a bakteriális genomba információt írni,
amelyet a házi készítésű konverziós algoritmus kódol. A megszámlálhatatlan előnyök közé tartozik, hogy 1g DNA 450 milliónyi 1Tb-os
merevlemez kapacitásának felel meg, mindezt éves szinten csupán 10€ karbantartási díj ellenében. Ez egy új korszak kezdete az
adattárolásban.

Denevérodúk elhelyezkedése a Nyugat Saaremaa-i környező tájakon / Karl Hendrik Tamkivi (18), Észtország
A természeti tájak fragmentációja és a természetes élőhelyek egyre csak csökkenő száma miatt, a denevér populáció történelmi
minimumához ért. Ebben a kutatásban a fiatalok a denevérek fészeképítési szokásait vizsgálták. A nyár közepén, 17 terepmunkát követő
éjszaka után, 21 denevérodút találtak nyugat Saaremaa-ban, melyet később különböző puffer méretekben vizsgáltak QSGIS segítségével,
melynek eredményeit aztán véletlenszerűen kiválasztott építményekkel vetették össze. A tájfelmérések azt mutatták, hogy az északi

denevér kolóniák nagysága és a környező erdőszélek pozitív kapcsolatban vannak egymással, ezzel ellentétben az emberi tevékenységhez
kapcsolódó vidékek és a denevérek száma között negatív kapcsolat található. Az északi denevérek jólétét figyelembe véve, a legegyszerűbb
tájváltoztatási eszközök a nyitott és erdős vidékek arányának megfigyelése, továbbá az épületek sűrűségének szabályozása.

Kommutativitási tételek csoportok és félcsoportok esetében / Francisco Miguel Araújo (17), Portugália
A kommutativitási tételek csoportok és félcsoportok esetében a következő szerkezetűek: ha G csoport kielégít egy P tulajdonságot, akkor G
felcserélhető. Például, ha a G csoportban minden elem a saját inverze, akkor G felcserélhető. 2016-ban a PhD-val rendelkező csoport szakértő,
G. Venkataraman, a következő kommutivitási elméletet bizonyította: Ha egy véges számú csoportban a négyzetek cserélődnek és a kockák is
cserélődnek, akkor a csoport felcserélhető.
Venkataraman tartotta magát a feltételezéshez, hogy az eredmények véletlenszerű csoportok esetében is helytállóak. A fiatal pályázó fő
eredménye a következő: Legyen S egy nem egyszerűsíthető félcsoport félhálójának zárt félcsoportja. Ha a p-erők cserélődnek és a q-erők is,
akkor p és q relatív prím száma esetében, az S kommutatív. Ez az eredmény teljesen megválaszolja Venkataraman kérdését.

HARMADIK DÍJ (3 500 euró)

Kézi detektor fényvisszaverő mozaik képernyővel, az optikai inhomogenitások megjelenítésére /
Marina Gudzhabidze (18), Dea Ilarionova (17), Shorena Gudzhabidze (17), Grúzia
Már mindannyian láttunk csillogó délibábokat a forró úton, vagy olyan optikai csalódásokat, melyeket a repülő hajtóműből kiáramló forró
levegő hoz létre. Ezek a jelenségek példák a Schlieren-effektusra. A klasszikus Schlieren fotográfiában konkáv tükröt használnak, amely
feltárja a technikai és a gazdasági nehézségeket. A fiatalok olyan optikai rendszert fejlesztettek ki, amely magában foglalja a kézidetektort,
amely a levegő és a fényvisszaverő elemekkel kialakított mozaik képernyők helyi ingadozását mutatja ki, mint például: kocka sarok
visszaverő reflektorok vagy fényvisszaverő üveggömbök, amelyek kiküszöbölik a homorú tükrök nehéz felállításának folyamatát. Így ebben
az innovációban a Schlieren-módszer alkalmazása felhasználható a következő területeken: szivárgásérzékelés, határréteg eltávolítás
vizsgálata stb.

Robusztus klasszifikációs modell létrehozása a beszédalapú Parkinson-kór diagnózishoz /
Kyuhee Jo (18), Chaeyoung Lee (18), Dél-Korea
A Parkinson kór (PD) világszerte több mint 10 millió embert érint. A PD diagnosztizálása hagyományos módszerrel időigényes és gyakran
pontatlan. Ezért a cél egy precíz PD diagnosztikai modell kifejlesztése volt, amely finom hanggyengülésen alapul. A mély tanulás segítségével
a fiatalok sikeresen növelték a minősítési pontosságot és hatékonyságot, a gépi tanuláshoz szükséges összetett tulajdonságok kivonásának
és a kiválasztási lépések megszüntetésével. Továbbá azt javasolják, hogy a Generatív Adversariális Hálózatot olyan paraméterek
szabványosítására használják fel, mint a hangerő és a felvétel minősége, amelyek megzavarhatják a diagnózist.

A középiskolás diákok családjai verbális konfliktusainak vizsgálata / Sijia Zhang (18), Kína
A projekt célja az volt, hogy a pályázó kielemezze a családi konfliktusokat és azonosítsa a konfliktusok leggyakoribb okait és javaslatokat
tegyen a hatékonyabb megoldások megközelítésére. A kutatás 25 kínai tartományt és 1800 embert mért fel kérdőív formájában. Az
eredmények feldolgozásra kerültek SPSS szoftver segítségével, melynek eredményeképpen Sijia 6 szituációs kategóriát fedezett fel, amely
konfliktushoz vezethet. FSEM-et használva, a leggyakoribb konfliktuskeltő szituáció is kiválasztásra került. A projekt 9 hónapig tartott, ezalatt
264 kísérletet valósított meg 22 családot felhasználva.

KÜLÖNDÍJ

Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata / Blanka Novák (18), Magyarország
A Lycium barbarumban található bioaktív komponensek identifikációja, saját metódus alapján készített szaponifikált oldat antibakteriális
hatású vegyületeinek műszeres mérése történt meg. A szaponifikált oldatban található komplex vegyületcsoportok együttes hatása
szignifikáns gátlást fejt ki a rezisztens, szuperbaktérium Pseudomonas aeruginosa törzs ellen. Az oldatban található mikrobiális effektivitást
kialakító komponensek analitikai kvantitatív feltérképezése újdonságnak számít. Az eddigi, különböző extrahálási technikával készült
oldatok nem gátolják a Pseudomonas szaporodását. A versenyző kutatásának jelentőségét az utóbbi években észlelt nagy mértékű
rezisztencia és az „antibiotikumok utáni korszak” eljövetele adja.

