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BESZÁMOLÓ
A 11. MILSET EXPO-SCIENCES EUROPE (2016) RENDEZVÉNYRŐL
2016. JÚLIUS 9-15. (TOULOUSE, FRANCIAORSZÁG)
Fiatal magyar kutatók képviselték hazánkat a 11. MILSET Expo-Sciences Europe
(https://www.facebook.com/pg/ExpoSciencesEurope2016)
nemzetközi
ifjúsági
tudományos
világkiállításon Toulouse-ban 2016. július 9-15. között, amelyen 33 ország projektjei és több száz fő
vett részt.

A rendezvény célja, hogy minél több fiatal mutathassa be tudományos munkáját, ismerhesse meg más
országok tudományos eredményeit és kultúráját. A magyar diákok első helyezést értek el a 2016. évi
XXI. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás versenyen (OTTDK), amelyet a
MILSET magyarországi képviselője, a TIT Kossuth Klub Egyesület hirdet meg minden évben.
A tudományos vetélkedő különlegessége, hogy a külhoni magyar diákokat is szívesen látják. Ennek
eredményeként idén a nyertesek közé bekerült két erdélyi magyar kutató diák.
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A magyar delegáció öt főből állt, és három független kutatással képviselte hazánkat az eseményen.
A delegáltak: Dékány Lea, Gats János, Budai Róbert Mihály és Albert Ferencz a delegációvezető pedig
Lugosi Győző.
Projektek:

1. A szőlő fás részeiben élősködő gombák spóraszórásának dinamikája - Dékány Lea
(Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium)
Dékány Lea a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik kutatási projektjébe
kapcsolódott be, amelynek célja a szőlő fás részeiben élősködő gombák spóraszórásának vizsgálata.
A fás megbetegedések kezelésére, gyógyítására jelenleg engedélyezett szer nem létezik. Az egyetlen
dolog, amit minden termelő tehet, az, hogy megelőző intézkedéseket tesz. A spórák sűrűségének
ismeretében lehet javaslatot tenni az optimális metszési időpontra, mely nagymértékben segítheti a
gazdákat a betegség megelőzésében, annál is inkább, mivel Tokaj-Hegyalján egyre több gazdálkodó tér
át a vegyszer nélküli biogazdálkodásra. A kutatások eredményeként a fiatal kutató érdemi
megállapításokat nyert, amelyek alkalmazásával sikeresen felvehető a harc az élősködő gombák ellen.
2. Szélcsend ventilátorvezérlő rendszer - Gats János (Soproni Széchenyi István Gimnázium)

Gats János a PC-k hűtésének költséghatékony módját kereste, a célja olyan megoldás kidolgozása volt,
amely az egyes ventilátorokat az általuk hűtött hardverkomponensek hőmérsékletének függvényében
szabályozza. Az általa kifejlesztett Szélcsend két fő része: egy PC-n futó (vezérlőszoftver) program és
egy, a nem PC-s hardverkomponensekre csatlakoztatott ventilátorok szabályzásához szükséges, a PCvel összeköttetésben lévő, célirányosan tervezett kiegészítő elektronika (célhardver). Ez a rendszer
automatizáltan vezérli a számítógép hűtését az aktuális hőmérsékletek alapján, a hiányosságok
kiküszöbölésével és a már létező megvalósítások előnyeinek ötvözésével.
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3. SMART Home - Budai Róbert Mihály, Albert Ferencz (Apáczai Elméleti Líceum, Kolozsvár)
Az ’Okos otthon’ című projekt fő célja egy, az okoseszközökről irányítható, illetve arról felügyelhető
rendszer megépítése. A rendszer (makett) magában foglal számos szenzort, mint például
mágnesszenzort az ajtó, illetve az ablak mellett; két hőmérőt, amelyek közvetítik a kültéri és a beltéri
hőmérsékletet; mindemellett egy fényszenzor által az okostelefon-alkalmazás érzékeli a nappal és az
éjszaka váltakozását. A rendszer tartalmaz egy biztonsági szektort is, amely a makett különböző
részlegeibe beszerelt infravörös mozgásérzékelők által közvetít információt az okostelefon
felhasználójának. Az irányítható LED elemek mellett megtalálható még termosztát-kezelés, IP kamera,
valamint zenelejátszó is.

A MILSET Expo-Sciences Europe 2016 rendezvényen való részvétel a „Tehetséges magyar fiatalok
nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való
részvételének támogatása” c. pályázatának segítségével (NTP-NTV-16-A-0030) valósult meg.

