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W.I.N.I.T.S. (Wireless Interconnected Non-Invasive Triage System) / Danish Mahmood (14), Kanada

A RAD51 mutáció szerepe a rák fejlődésében / Karina Movsesjan (18), Csehország

Az elfeledett rabok - az első világháború civil rabjai Korzikán / Adam Jan Alexander Ohnesorge (20), Svájc

Taxonómiai sokféleség a közép Ordovíciumban - korai szilur tüskésbőrűek a svédországi Siljansringenben /
Kamil Humanski (18), Lengyelország

A delta robot technikai képességeinek fejlesztése / Yana Zhabura (17), Ukrajna

ELS DÍJ:

MÁSODIK DÍJ:

A W.I.N.I.T.S. a W.I.N.I.T. Band-re alapuló költséghatékony életjel-megfigyelő rendszer. Az eszközt a beteg ujjára lehet csatolni,
tömegbalesetnél így a segélyhívás, a mentősök és a kórházi személyzet értesítése online felületen, az életjelek valós idejű frissítésével
történik, illetve a készülék képernyőre is csatlakoztatható, fölöslegessé téve az újbóli értékelést. W.I.N.I.T. Band mindenféle drót nélkül,
noninvazív módon méri valós időben a vérnyomást, a pulzust, a véroxigén szintet és a testhőmérsékletet. Az algoritmus automatikusan
igazodik a páciensekhez, így nem igényel kalibrálást. Ez a W.I.N.I.T. Band feljavított változata, mely megszünteti a vérnyomásmérő
mandzsetta és az elektrokardiogram szükségességét.

A RAD51 fehérje homológ kombinációval megjavítja a nagymértékben mérgező DNS károsodást és megvédi a replikációs villákat a
nukleolitikus bomlástól. Nemrégiben számos tumortípusban azonosítottak RAD51 mutációt. Azonban az, hogy ezek a mutációk hogyan
járulnak hozzá a tumorgenezishez, nem ismert. Ez a munka méh karcinoszarkómában talált RAD51 S121Y mutáció biokémiai jellemzéséről
számol be. Érdekes módon, míg a RAD51 S121Y rekombináció biztos, a szintetikus DNS szubsztrátumokat használó villás védelemnek az
összetétele azt mutatta, hogy a RAD51 S121Y nem képes hatékonyan megakadályozni az MRE11 exonukleázzal közvetített DNS
degradációt. Az eredmények a RAD51 mutációk tumogenezis elősegíthetőségét magyarázzák meg.

Tudta, hogy az első világháború alatt civilek ezreit tartották fogva Franciaországban? Ez a projekt a civil fogvatartottak sorsát és a korzikai,
1914-1918 közötti svájci béke küldetések szerepét vizsgálja. Különféle európai archívumokban történt alapos kutatás és három rab
feljegyzése is tanulmányozásra került. Kevés akadémiai publikálás van ebben a témában és az archívumokban lévő dokumentumok is
szegényesek. A korzikai internáló táborok zsúfoltak, az életkörülmények jórészt kibírhatatlanok voltak, és az elhalálozások száma magas
volt. Az eredmények szólnak az elfeledett raboknak, illetve a semleges államok és az ICRC által szolgáltatott emberbaráti segélyre
emlékeztetnek, valamint ösztönöznek arra, hogy elgondolkodjunk a rabok jelenlegi helyzetéről a háborús övezetekben.

A paleontológia leginkább a dinoszauruszokhoz van társítva és kevesen ismerik fel, hogy a hatalmas hüllők a földtörténet csak egy rövid
szakaszában fordultak elő. Létezésének nagyrészében az élet el sem hagyta az óceánt. A projekt a fosszilis tüskésbőrűek - a legfejlettebb
gerinctelenek - azonosítására fókuszál. A leírt tengerililiomok és blastozoák talán nem tűnnek ijesztőnek, de a paleozoikus tengerek domináns
fajtájává váltak. Még saját ökoszisztémákat is létrehoztak, úgynevezett tengerililiom réteket, melyek sok más fajnak is menedékkel és étellel
szolgáltak. A kalcit csodálatos komplexitása és geometriája segített összesen 23 fajt azonosítani: 16 blastozoát és 7 tengerliliomot.

Robotokat az élet különböző területein használnak, különösen a manipulátorok teszik lehetővé, hogy az embereknek ne kelljen veszélyes
gyártási folyamatokban és rutinszerű munkákban részt venniük. A manipulátor prototípusa, mely ebben a projektben lett kidolgozva, a delta
robot módosítása. A kifejlesztett prototípus különbözik az ismert szerkezettől, mivel képes mozgatni és forgatni is az eszközt, viszonylag
széles munkaterülettel, magas működési sebessége a mozgó rész relatív egyszerű szerkezetének köszönhető. Képességeit és a kinematika
matematika modelljét egy szoftver demonstrálja. Ezen prototípus alapján kifejlesztett robotok számos módon felhasználhatók.
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Új gyermekgyógyászati terápia: Epigenetika a differenciálódás kiváltásához / Colette Benko (16), Kanada

Szigma – Megtanulni, hogy a számítógépek hogyan tanulnak / Florian Cäsar (19), Michael Plainer (19), Ausztria

A self-avoiding walk szerkezete és a kötési állandó / Chavdar Tsvetanov Lalov (17), Bulgária

Folyadékáramlás durva felületet ér el – különleges és stabil hullám formát mutatva / Arne Jakob Geipel (16),
Matthias Paul Grützner (16), Julian Egbert (16), Németország

Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor / Molnár Áron (19), Magyarország
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A neuroblasztóma (NB) egy halálos gyermekkori rák, amely az éretlen idegsejtekből ered. Az NB kezelésének egyik módja a sejtek
differenciálódásának előidézése, mely elősegíti a jobb kezelési eredményeket és a visszaesés esélyét, de a jelenlegi gyógyszer (CRA) jelentős
mellékhatásokat eredményez. A projekt azt vizsgálta, hogy az epigenetika – a génexpresszió ellenőrzése – hogyan használható az NB
kezelésére „bekapcsolva” a sejt differenciálódásért felelős génjeit, melyeket a betegség gátolt. A DZNep hatóanyag hatékonyabban indukálta
az NB sejtek halálát alacsonyabb koncentrációban, mint a CRA, azzal az előnnyel, hogy a sejteknek növekedett a differenciálódása. A
végeredmény, hogy DZNep képes a jövőben hatékonyan kezelni a neuroblasztómát.

Az úgynevezett „mesterséges intelligencia” (AI) már az eddig elképzelhetetlen helyeken is megtalálható, az erős számítógépek
megfizethetőbbé válásának köszönhetően. A projektben Florian és Michael a HTL Wels-től az Al terjesztésére törekednek, egy olyan intuitív
építőelem-rendszerrel, amely szinte minden olyan alkalmazást automatizál, melyhez általában emberi intuíció szükséges – mindezt
szabadon, ingyen és bármilyen célból. A tudás nélküli diákoktól kezdve a szakemberekig a Szigma segítségével mindenki meg tud valósítani
innovatív ötleteket, közvetlenül együtt tud dolgozni másokkal, valamint lehetővé teheti a számítógépek számára, hogy csak példákat
használva teljes kapcsolatokat tanuljanak meg maguktól.

A self-avoiding walk (SAW) egy olyan út, amely nem keresztezi önmagát és a tulajdonságainak tanulmányozása fontos alkalmazásokhoz
vezet a kémia, a biológia és a számítógépes hálózatok területén. A SAW-okat egy korlátozott négyzetrácson képzeljük el, melynek
magassága 3, hosszúsága pedig végtelen. Az n hosszúságú SAW-ok és a kötési állandó alsó és felső korlátait közelinek kapjuk. Bemutatásra
került a SAW-ok négyzetrácson való transzformációja egy különleges típusú útra a méhsejtrácson. H. Duminil-Copin és S.Smirnov eredményeit
a méhsejtrácson levő SAW-okról alapul véve, olyan módszereket mutattak be, amelyekkel a nem korlátozott négyzetrács kötési állandójának
alsó korlátait kaphatjuk anélkül, hogy órák ezreit töltenénk számítógépes számításokra.

Egy egyenletes vízfolyás, amely merőlegesen érkezik durva felületre (például egy fatáblára), meglepő eredményt mutat. A vízfal egy
szabályos spirálos mintázatot eredményez, amely a vízfolyásra koncentrálódik. A kutatás célja a minta megjelenésének megmagyarázása és
matematikai bizonyítása, amely végül sikerült. Az áramlással kapcsolatos egyszerű feltevésekből kiindulva matematikai modellt készítettek.
A meglepő eredmény pedig az, hogy minden spirálkar félkör alakú. Meg tudták mutatni, hogy ez a szerkezet stabil, a vizsgált felület
különböző viszkozitása, áramlási sebessége és kiemelkedő sűrűsége szempontjából.

A kutatás célja egy ferrofluidummal működő dőlésérzékelő szenzor kifejlesztése és tesztelése volt. A vasmagot egy üvegcellába töltött
ferrofluid helyettesíti, ami nanoméretű ferromágneses részecskékből és egy hordozófolyadékból álló folyékony anyag. Az így kapott eszköz
egy ferrofluidum maggal ellátott differenciál transzformátor lesz. Az előbbi elrendezésű szenzor kis szögek esetén kiváló linearitással és
érzékenységgel bír, azonban nagyobb szögek esetén már kilép a lineáris tartományából. Ennek a hiányosságnak a megoldására készült az
újszerű elrendezés, egy kör alakban hajlított cső köré toroidálisan lett feltekercselve három tekercs. A toroidálisan tekercselt, önmagába
záródó cellával rendelkező eszköz így kiváló linearitással és virtuálisan végtelen mérési tartománnyal bír.

A Holdbázis terve az Európai Űrügynökség ötletén alapul. Eszerint a Földről odaszállított modul magába foglalna egy automatikusan felfúvódó
dóm-szerkezetet, amely tartalmazná az életfenntartó rendszereket, valamint a 3D nyomtató-rovereket. A távvezérlésű mobil-nyomtatók a
dómot körbeépítenék megszilárdított holdporral, így a bázis megfelelő biztonságot nyújtana. A dóm egy hermetikusan lezárt struktúra lenne,
megfelelő nyomást biztosítva az emberi élet fenntartásának. A kutatás célja a 3D nyomtatással előállított bázis kivitelezhetőségének, az ötlet
gyakorlatba ültetésének, valamint a követelményeknek (védelem, biztonság, gazdaságosság) való megfelelésnek a vizsgálata.
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