A 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓ FIATAL TUDÓSOK
VERSENYÉNEK DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁI
ELSÕ DÍJ (7 000 euró)
Általános kvantum áramkörök optimalizált szimulációja / Adam Kelly (17), Írország
A kvantum számítógépek olyan problémákat is megoldhatnak, melyeket a jelenlegi számítógépek nem. Mindazonáltal, csak kisméretű
kvantum eszközök érhetők el manapság, ezért szükség van gyors és pontos szimulációs módszerekre és eszközökre. Adam egy eszköz sort
fejlesztett kvantum számítógépek szimulációjához. Létező technológiára építve fejlesztett új algoritmusokat. Ezek a fejlesztések koherens
megközelítést jelentenek, és bármelyik kutató használhatja a kvantum áramkörök szimulációs folyamatainak javítására, több kvantumbitet,
több kvantumkaput és gyorsabb fejlesztési időt eredményezve.

A szárnycsúcs hatása a repülőgép szárny hatásfokára / Magnus Quaade Oddershede (19), Dánia
A repülés nagyon energiaigényes, és jelentős hatása van az éghajlatra. Magnus egy új típusú szárnycsúcsot tervezett és tesztelt. Az új
szárnycsúcs optimalizálja a háromdimenziós áramlást a szárnycsúcs körül, annak érdekében, hogy az emelő hatás maximális, a
közegellenállás minimális legyen. Az elvégzett kísérletek azt mutatják, az új szárnycsúcs hatásfoka jelentősen nagyobb, mint a jelenleg
alkalmazott csúcsoké. Az új szárnycsúcs bevezetése drámaian csökkentené a repülés éghajlatra gyakorolt hatását.

Légdeszka Mágnesesen lebegtetett eszköz / Alex Korocencev (18), Felix Christian Sewing (18), Németország
Felix és Alex eszköze négy forgótárcsán alapul, mely erős, taszító mágneses mezőt indukál az alatta levő fémlemezre, melynek
terhelhetősége lenyűgöző. Ráadásul a forgótárcsák egyenként dönthetők, így a lemez megfelelően irányítható. A mágnesek újfajta
elrendezésére szabadalmi kérelmet nyújtottak be.

MÁSODIK DÍJ (5 000 euró)
Új biológiailag lebomló polimer gyógyszerészeti alkalmazásokhoz/ Saba Gogichaishvili (18), Nia Gogokhia (18),
Grúzia
A kemoterápiának rossz híre van a komoly mellékhatások miatt, és ez a probléma az egyik fő kihívása a modern orvostudománynak. A célzott
gyógyszerek azzal a fő előnnyel váltak híressé, hogy különbséget tesznek az egészséges és a rákos sejtek között. Azonban a célzott
gyógyszerek alkalmazásának még mindig vannak legyőzendő nehézségei és az egyik ilyen a kapszulázásához szükséges új, ígéretes anyag
megtalálása. Saba és Nia olyan új polimert mutattak be, amely micellákat formál vizes oldatban, és hidrofób tározót biztosít a vízben nem
oldódó gyógyszereknek. Elérték a micellák teljes biológiai lebonthatóságát és nem-toxikus hatását, valamint a magas stabilitást a CMC érték
alatt, és hosszú vérkeringési időt. Szeretnék, ha a projektjük szerepet játszana a célzott gyógyszerek fejlesztésében és társadalmi/
tudományos hasznot is hozna.

Polinomok közös prímosztóiról/ Olli Järviniemi (18), Finnország
Megvizsgáljuk azokat a polinomokat, amelyek együtthatói egész számok. Azt mondjuk, hogy egy „m” egész szám egy „P” polinom osztója,
ha „P” valamely értéke „m”-el osztható. Fő eredményünk, hogy bármely különböző polinomok esetén a közös osztók pontosan egyetlen
polinom osztói. Ezt kiterjesztették annak bizonyítására, hogy az olyan prímszámok halmaza, amelyekre a több változós, polinom
egyenletrendszerek megoldhatók, pontosan az egyváltozós polinomok prím osztóinak halmaza. Továbbá Olli bizonyított eredményeket arról,
hogy milyen gyakran közös prím osztója egy prímszám valamely polinomoknak. Bebizonyította, hogy ennek az úgynevezett sűrűségnek szűk
alsó határa van, és további feltevések mellett adott egy képletet erre a sűrűségre. Munkája általánosítja a korábbi eredményeket, és számos
ötletet javasol a további kutatásokhoz.

HARMADIK DÍJ (3 500 euró)
Távirányított cilinder/ Océane Zofia Adrienne Patiny (19), Svájc
Ez a kutatómunka egy robot cilinder koncepciójából és nyílt forráskódú fejlesztéséből áll, melynek sebessége egy weboldalon keresztül
távirányított. Ahhoz, hogy indukáljuk a mozgást, egy innovatív megközelítést fejlesztett ki Océane, amely három motor koordinált mozgását
használja, hogy mozgassa a tömeget a cilinderen belül. Amint a tömeg elmozdul a középponttól, egyensúlytalanság alakul ki, mely a cilinder
gyorsulását okozza. Ez a projekt meglehetősen transzdiszciplináris, ez teszi különösen érdekessé: matematikai, fizikai, mechanikai,
elektronikai és programozási fogalmak is szükségesek voltak a végső prototípus megépítéséhez. A cilinder 1,4 kg súlyú, 32 cm átmérőjű, kb.
4 óráig autonóm és a maximum sebessége 1 m/s.

A pontok számáról egy algebrai görbén egy matematikai gyűrűben/ Aliaksandr Piachonkin (17),
Fehéroroszország
Dolgozatában Aliaksandr a következő eredményeket érte el: 1. Bevezetett egy új függvényt (R_(f, I) (n), amely az f(x_1,…,x_k )=0 mod
n kongruencia megoldásai adott koordinátáinak összes lehetséges kombinációszáma, és bizonyította, hogy ez a függvény multiplikatív. 2.
Megkapta egy görbén lévő pontok pontos számát (x^m-y^k=0) mod n. 3. Bevezetett egy új definíciót az m/k hatvány maradványára és
talált egy egzakt képletet a maradványok számára. Ebből a képletből a teljes eredményt megkapta az m-hatvány maradványaira. 4.
Kiszámolta, hogy egy ax^2+bxy+cy^2=0 képletű görbén a pontok száma prímszám. 5. Talált egy egzakt képletet, mellyel kiszámítható
minden lehetséges értéke egy négyzetes polinomnak. Ezek az eredmények hasznosak lehetnek az algebrai geometria és az aszimmetrikus
kriptográfia számára.

Diffrec PRO / Noah Scheiring (19), Andreas Ladner (19), Tobias Schauer (19), Ausztria
A csoport kifejlesztett egy úgynevezett kiegyenlítő csigasort az alpesi könnyű szintetikus szálas kötelekhez, amelyet könnyű és egyszerű lesz
kezelni. Kiszámolták és összehasonlították a különböző koncepciókat és kifejlesztettek egy fogazott hengert három különböző méretű
horonnyal. A csiga tengelye két oldalsó lemezről van felfüggesztve, amely egyben felfüggesztési pontot is biztosít a karabiner számára. Egy
mechanizmus nyomja a kötelet a fogazatokba úgy, hogy az ne engedjen el. Ezzel nagyon okos megoldást találtak az alpesi felhasználású
csigasorok fejlesztésére.

Nanorészecskék a tumorellenes terápiában / Antoni Ignacy Lis (19), Lengyelország
Az egyik leggyakoribb halálok a különböző tumoros megbetegedések. A tumor sejtek gyakran úgy jelennek meg, hogy ne legyenek
sebezhetőek gyógyszerek által. Ezért nagyon fontos olyan terápiák fejlesztése, melyek sok különböző munkamechanizmust tartalmaznak.
Antoni a tanulmányában megpróbálta szintetizálni a vas-oxid kicsi, lekerekített alakú részecskéit, amelyek hármat képesek irányítani a tumor
sejtek elpusztításának különféle mechanizmusai közül. Elsőként különleges mágneses tulajdonságaik vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy
lokálisan hőmérsékletet emeljünk a változó mágneses mezőnek köszönhetően. Tehát tudunk bizonyos módon sejteket „főzni”. Másodjára
Antoni megpróbált hozzáadni radioaktív elemet. Harmadjára pedig összekötötte a részecskéket egy tumor ellenes gyógyszerrel. Projektjében
szintetizálta ezeket a részecskéket és vizsgálta a tulajdonságaikat és azt, hogyan lépnek interakcióba a sejtekkel.

KÜLÖNDÍJ
Moly.net / Zsigó Zsolt (18), Magyarország
A legelterjedtebb gyümölcskultúra, az alma, kártevői ellen feromon-csapdákkal lehet küzdeni. A kifejlesztett eszköz egy új kialakítású csapda,
melyben Miklós egy jó minőségű kamerát és egy megfelelő mikrokontrollert helyezett el, amelyek távirányítással képet készítenek arról, hogy
éppen mi látható a csapdában, illetve hőmérő szenzorokkal hőmérséklet adatokat gyűjt. Ha egy nagyobb gyümölcsösben a kihelyezett
molycsapdák adatait elemezzük, akkor képet kaphatunk a molyrajzás térbeli és időbeli lefolyásáról is. Egy ilyen elemzés segíti a tulajdonost, a
megfelelő mennyiségű feromon, ragasztóanyag, illetve permetszer vásárlásában, ezzel előre tud tervezni pénzügyileg is. Az eszköz más
csapdák és feromonok felhasználásával más rovarkártevők esetén is használható, nem csak az almamoly esetén.

