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Informatikai modellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának szolgálatában /
Balassi Márton (20) és Horváth Dávid (20), Magyarország

CO nanoklaszterek teljes fázis diagramja / Miroslav Rapcak (19) és David Pegrimek (19), Csehország

A Formica Cinerea hangya, t Lengyelország

Biodiverzitás, palaökológia és a gerincesek rendszertani helyzete a közép-triászi ökoszisztémában Sziléziában
(Dél-nyugat Lengyelország) /

áplálék gyűjtögetési stratégiája / Łukasz Sokołowski (20),

Justyna Słowiak (19), Lengyelország
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A fiatalok egy olyan számítógépes

udományi, azon belül a biológia oktatás hatékonyságát növeli. A program az

eddigi s

g eraktív táblán vagy

szavazógéppel kiegészítve is alkalmazható. Külön érdeme a munkának, hogy gyakorlati változtatás nélkül bármelyik országban használható.

A nanoklaszterek (klaszterek) Ma még nem létezik átfogó tanulmány a klaszter-

A fiatalok a széndioxid klasztereket tanulmányozták, mert a széndioxid klaszter tulajdonságairól való ismereteink igencsak elmaradnak

más klaszterekr A CO klaszterek fontosak a talajer magas

fokú súrlódású felszíneket jelentenek. Azáltal, hogy a CO klasztereket magas nyomáson tanulmányozzá ég nyílik arra, hogy a CO -t az

óceánban tárolják,

A tanulmány egyik célja a Formica Cinerea hangyák táplálék felkutatásának vizsgálata, míg másik célja azon vizsgálat volt, hogy

gósítási” stratégiát használnak, hogy egy oszlopot alkossanak, amely a bolytól a táplálékhoz vezet. Feromonokat használnak arra, hogy az utat

megjelöljék. A hangy szóló információkat megosztani, s arra is képesek, hogy a

gy ár ezt lassan teszik meg. A vizsgált hangyák által használt stratégia nem a

leghatékonyabb, de ezzel elkerülik a ákkal való harcot, akik egy rugalmasabb „csoport-

tömegmozgósítási” táplálék- Ezért ez a két hangyafaj nem verseng ugyanazért a táplálékforrásért, és így nem is

harcol egymással.

ntek következtében egyre több, addig szárazföldi terület került víz alá, és ezzel egy sekély, meleg tenger

keletkezett – a Germán-medence, ami lefedte a mai Lengyelországot, Németországot, Hollandiát, illetve Franciaország és Anglia keleti részeit.

Manapság Lengyelországban a leggyakoribb csontma ármaznak. A 4 méter hosszt is el

nak élés fogakkal teli kiálló szájuk volt. Kevésbé gyakran lehet találni halcsont maradványokat vagy ritkábban placodontokat is,

akik a szir

odott a vízi életmódhoz. Sajnos a lel igen elhanyagoltak.

oktatási modellt dolgoztak ki, amely az eddigi gyakorlati tapasztalatok szerint az általános iskolától a

gimnáziumokig sikerrel használható. A modell elsősorban a természett

zámítógépes, ill. internetes rendszereknél egyszerűbb és a felhasználók részére egyidejűleg játékos és gyors tanulási lehetőséget biztosít. A

nemzetközi zsűri kiemelten értékelte a pro ram egyszerűségét könnyű használhatóságát. Akár hálózatban, esetleg int

több részecskéből álló aggregátumok. tulajdonságok nyomás

függőségéről.

ől való tudásunkhoz képest. óziós módszereknél, amelyek tetszőleges felszíni struktúrát vagy

k, lehetős

s ezáltal elkerülhető az üvegházhatás stb.

a F. hangyák

megosztják-e a táplálék minőségéről szóló információkat. A vadon élő F. Cinerea hangyák megfigyelése azt mutatta, hogy egy úgynevezett „tömeg

moz

ák megfigyelése azt mutatta, hogy képesek a táplálék minőségéről

engébb minőségű táplálékról a jobb minőségű táplálékra váltsanak, b

z ugyanabban a környezetben élő T. Caespitum hangy

gyűjtögető stratégiát használnak.

240 millió évvel ezelőtt az emelkedő óceánszi

radványok az ebből a korszakban élő Nothoszaurusztól sz érő,

nagy testű ragadozók

énekhez hasonlóan éltek. Tavaly az első kutatóterületen egy ichthyopterygia („halgyík”) csontot azonosítottak, amely ellentétben az

előzőleg említettekkel, teljesen alkalmazk őhelyek, ahol ilyen gazdag faunát találni, manapság
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A jövő repülőgépei – egy gya

Képfelismerő módszerek alkalmazása asztronómiai képek rendszerezésében /

Aleksejs Sazonovs (18), Lettorsz

A délnyugat kövei – A kőbe vésett titkok /
In

korlati iskolai projekt / Simon Schuldt (19), Németország

Grafén eszközök gyártása és jellemzése / Luca Banszerus (18) és Michael Schmitz (19), Németország

ág

Monza város gyógyszertár hálózatának vizsgálata /
Davide Giacinto Lucarelli (19), Niccolò Pozzi (19) és Stefano Sanfilippo (19), Olaszország

ês Alexandra Costa Marques (18) és Kristoffer De Sá Høg (19), Portugália

Simon Schuldt megtervezett egy repülni képes így me

deltaszárny

hogy továbbfejlessze az ilyen tí

Simon Schuldtna et olyannyira, hogy képes volt például precíz, f

A grafént 2004-ben egy brit kutatócsoport fedezte fel, s abb téma a szilárd-test

fizikában és a nanotechnológiában. A grafén egy egy-szénatom vastagságú hatszögrács, pontosan egy réteg grafit. A hatalmas felszíne és a

kimondottan magas hordozóképessége miatt a grafén több területen alkalmazható magas precizitású szenzorokban. A fiatalok a projekt alatt több

grafén monoréteget tudtak létrehozni, ráadásul kifejlesztettek egy technikát, amelyben elektromos kontaktot alkalmaztak a grafén forgácsra, optikai

litográfia és Lift-off technika alkalmazása nélkül. Továbbá, feltaláltak egy módszert arra, hogy optikailag meghatározzá

an. Miután sikeresen elhelyeztek elektromos kontaktokat a grafénon, megszerkesztetté

sérletet végeztek. A kutatás eredményei bebizonyították, hogy egy automatikus

képfeldolgozó algoritmus ugyanolyan sikeresen megoldja a galaxis rendszerezés problémáját, mint az ember, vagy akár még jobban.

Ez a munka a gyógyszertár hálózat hatékonyságát vizsgálja azáltal, hogy tanulmányozza a legrövidebb útvonalakat és a várostérkép Voronoi

tesszelációját. A munka tartalmazza Voronoi diagramok célját és alkalmazását, a Fortune algoritmus leírását, és bemutatja azt a matematikai modellt,

amelyet a hálózat szimulációjára használtak. A munka magja a színskála, amelyet a Voronoi diagramra alkalmaztak, úgy hogy leírják a gy

rtárat választják. A diagramjaikat GNU/Octave segítségével készítetté

a fiatalok egy teljesebb szimulációs eszközt alkalmaztak, mivel nem találtak egyetlen

olyan ényeinknek.

A fiatalok célja, hogy meghatározzák a származását azoknak a gömb alakú homokköveknek, amelyek egy tenger hasadékban találhatóak Zambujeira

do Mar és Carvalhal (Alentejo, Portugália) között. A kutatásukhoz k a terepet tanulmányozni, hogy

megértsék a hely geológiáját. Bibliográfiai forrásokra is hivatkoztak. Biológiai labor módszereket alkalmaztak, pontosabban mikroorganizmus

kultúrákat, hogy megállapítsák, volt-e valamilyen baktériumi aktivitás a gömbök származásánál. Emellett a struktúrákat megvizsgálták mikroszkóppal

és nagyítóval is, valamint megmérték a karbonát (cement) mennyiséget egy geológiai laborban. Megállapítottá

deltaszárnyú repülőgép modellt. Az gszerkesztett repülő szerkezetnek olyan az alakja, mint

egyetlen nagy szárny. Ha összehasonlítjuk őket egy hagyományos utasszállító repülővel, a jelentősen kevesebb leszorító erőt generál, és

ezért jóval alacsonyabb az üzemanyag fogyasztása is. A fiatal kutatónak az volt a célja, pusú repülőgépek lehetséges

használatát a civil légi közlekedésben. A legnagyobb kihívás a repülő teljesítményének és repülési stabilitásának növelése volt. Számos tesztrepülés

alapján k sikerült optimizálni a modell repülőgép üggőleges landolást végrehajtani.

azóta nagy az érdeklődés iránta. Mostanára az egyik legaktuális

k a rétegek számát az egy- és

többrétegű grafénokb k több eszközt, mint pl. különböző gáz

szenzort és térvezérlésű tranzisztorokat is.

Aleksejs Sazonovs munkája egy kitűnő példája annak, hogyan tud az informatika, bioinformatika és csillagászat összefonódni és együttműködni. A

munka legfontosabb kérdése a következő: Lehetséges-e automatikusan rendszerezni a galaxis képeit ugyanolyan pontosan, mint ahogy az ember

rendszerezi. Miközben ezt a problémát próbálja megoldani, a szerző érinti a legújabb kutatásokat a bioinformatika területén, ahol már jelentős

tapasztalattal rendelkeznek a számítógépes képfelismeréssel kapcsolatban. Ahhoz, hogy kiderítsék, milyen képfelismerő módszerek kombinációja

teszi lehetőve a galaxisok legpontosabb rendszerezését, kí

űjtőterület

terhelését. Az egészségügyi körzetek nem állnak közvetlen versengésben egymással, ezért az eladási pontok súlyozása nem volt megfelelő leíró

paraméter, mivel a vásárlók mindig a legközelebbi gyógysze k el, ami egy magas

szintű programnyelv elsősorban numerikus számításokhoz, de

kiemelkedő számítógépes programot sem, ami megfelelt volna az ig

különböző módszereket használtak. Elmente

k, hogy a homok, amelyből a gömbök

keletkeztek, tulajdonképpen tengeri anyag a Pleisztocén és Holoszcén korszakból. A cement egy karbonát, és nagyobb koncentrációban fordul elő a

gömbök középpontjában, mint a külső részén. A gömbökön belül szintén nagyobb mennyiségű karbonát található, mint az őket körülvevő homokban.
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