2018 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის" კონკურსის
მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების რანჟირებული სია

სარეგისტრაცი
სახელი,გვარი
ო ნომერი

ერეკლე თაბაგარი
ნინო მაკასარაშვილი
თამარ დეკანოიძე

კვების პროდუქტები მენიუ
კალორიებით - ერთი ნაბიჯი
ჯანსაღი კვებისკენ

გაბრიელ ახსაბაძე
ნიკა ჩინჩალაძე
დავით პეტრიაშვილი

HelmetVision

373773

ლუკა ბუსქანძე
ცოტნე მიქაძე
თათია წიკლაური

კურკუმინის ამინომჟავებთან
ურთიერმედების საფუძველზე
ახალი ბიოლოგიურად აქტიური
ნივთიერებების მიღება, შესაბამისი
კომპლექსები მეტალებთან და მათი
ანტიბაქტერიული თვისებები

380230

მილანა გაგულია
მარიამ ბახტაძე
ანა კალანდარიშვილი

უნივერსალური მოწყობილობა
უსინათლოთათვის

390957

ლადო გოდოლაძე
ნათია ფხაკაძე

მზის პანელის მოსაბრუნებელი
ენერგოეფექტური მექანიზმი

393119

მარიამ ქარუხნიშვილი მძიმე მეტალების შთანთქმა
მცენარეებით - ქიმიური ანალიზი
ნუცა კაპანაძე
და ფიტორემედია
მარიამ გივიაშვილი

393020
1
396844
2

3

4
5

6
274077
7
274056
8
392994
9
10

11

პროექტის სახელწოდება

კრავჩენკო გიორგი
მაკასარაშვილი ნუცა
პაკელიანი ნინო

36

36

35

32

მძღოლთა რეაქციის შეფასებისა და
ტრეინინგის მოწყობილობა.

ლოჩოშვილი სანდრო1 საოფისე/საბინაო მეტეოსადგური
ინფორმაციის სმარტფონზე
შუბითიძე გიორგი
ასახვით
ფაცაცია ლიზი
ნია გოგოხია
გვანცა ჯიქია

ჯამი (მაქსიმუმ 50
ქულა):
II ეტაპზე
გადამსვლელი
ქულა 30

თვითორგანიზებადი სისტემის
შექმნა და მისი გამოყენების
არეალის განსაზღვრა
MineGuard

396194

ივერი ჯაჯანიძე

394993

არჩილ მელიქიძე
მაშველი ნავი (პატრული)
გიორგი გოგატიშვილი
ავტოპილოტით
დავით ლომაურიძე

32

32

30

30
30
30

30

ლუკა გოროზია
სერგო ხურცილავა
ლაშა ხურცილავა

საწვავის რაოდენობის კონტროლის
სისტემა/რობოტი კინემატიკა,
უნივერსალური მოწყობილობა
უსინათლოთათვის

30

ალექსი ტყებუჩავა
ნათელა შამათავა
გვანცა ჩიქოვანი

ბრაილის შრიფტის
მასწავლებელი/რობოტი
კინემატიკა, უნივერსალური
მოწყობილობა უსინათლოთათვის

30

396062

ნინო ოთარაშვილი
ნოდარ ბროლაშვილი
მარიამ უსტიაშვილი

ყურძნის უწამლი ჯიშებიდან
მიღებული ბიოლოგიურად
აქტიური კვებითი დანამატის
ტექნოლოგია

30

396476

გიორგი რიგიშვილი
ალექსანდრე ქაჯაია
მარიამ
გამრეკელაშვილი

საოჯახო და რობოტექნიკის
ჟესტური მართვა
სმენადაქვეითებული
ადამიანებისათვის
უსინათლოს სიარულის
მაკორექტირებელი სენსორული
სისტემა
“Health care”- გარემოს
მრავალფუნქციური
მონიტორინგის სისტემა

395510
12
395477
13

14

15
417831
16
421257
17
421294
18
418087
19

აკუსტიკური სიგნალის
ნეირონული ფილტრი

ჭკვიანი სახლის მართვის
ინტელექტუალური მოდულური
სისტემა

274045

ლოჩოშვილი სანდრო
შუბითიძე გიორგი
ფაცაცია ლიზი

რობომანქანა
სმარტფონ/პლანშეტით
დისტანციური მართვით

417741

ნატა სულაქველიძე
მარიამ ღიბრაძე

მექანიკური “ავატარი”

გიორგი დონაძე
გიორგი სურგულაძე

მიკროკონტროლერების
დისტანციური მართვა QR კოდების
გამოყენებით

21

22

344658

30

30

კრავჩენკო გიორგი
მაკასარაშვილი ნუცა
ძარია ნიკოლოზი

274054

30

ჭკვიანი ინკუბატორი

პარკინგ-მასტერი

20

24

დეა ილარიონოვა
შორენა გუჯაბიძე
მარინა გუჯაბიძე
თამარ ჯავაშვილი
სალომე ბეგიაშვილი
კონსტანტინე
მაჭავარიანი
ქეთი კახნიაური
საბა გოგიჩაიშვილი
ლუკა კლდიაშვილი
ალექსანდრე რიაბუხა
ამირან ჟვანია
დავით არველაძე

412021

23

ნატა სულაქველიძე
გვანცა მაჩიტიძე

30

30

30

20

20
20
15

396833
25
396770

ბიჭიკო გულარაშვილი
მოწყობილობა „ყველგანმავალი“
გიორგი
დურგლიშვილი
გიორგი მაჭარაძე
ნია ნოზაძე

26
27

ჰაერის მონიტორინგის სისტემა
Air Monitoring System

396813

დემეტრე
ყურულიშვილი

ARMD - ავტონომიური რობოტი
მეტალო დეტექტორი

412054

გიორგი მემანიშვილი
იოსებ ლევიძე
ლუკა მელაძე

ცვალებადი სიგრძის ავტომობილი

ლუკა ლუხუტაშვილი
ალექსანდრე
კანდელაკი
ანი გურეშიძე

ნაღმისგან ამრიდებელი
სენსორული სისტემა

ნიკოლოზ გვეტაძე
ნინო ერაძე
ნია გუგუციძე

გადაუდებელი დახმარებისა და
სამაშველო ავტომობილების
გზაჯვარედინზე შეუფერხებელი
გავლის უზრუნველმყოფი სისტემა

ლიზი ტურაშვილი
ავთანდილ გუჯაბიძე
თამაზ ზაქუტაშვილი

სარწყავი წყლის ინოვაციური
ტუმბო

28

412137
29
412117
30

421171

15

15

15

15
Auxilium

32

გიორგი ჯიქიძე
გიორგი ლომჯარია
ლევან ჩაგელიშვილი

33

ირაკლი გვაზავა
მაია წუალაია
ლაშა ახვლედიანი

ბუნებრივი პიგმენტების მიღება და
ტრადიციული ღებვის მეთოდების
მოდერნიზაცია

34

ჯუმბერ მელაძე
ზურაბ რიაბუხა
თენგიზ სვანიძე

ტყის მელიორაციისა და ტყეში
ხანძრის კერების ქრობის ხერხი

299893

მიქაელ გოქჩე

მინიატურული ხელის
მტვერსასრუტი

396467

ომარ შეყილაძე
ალექსანდრე
თვალიაშვილი
გიორგი ფანჯაკიძე

"ნარჩენების კონსტრუქცია OAG"

418128

392682

412093

36

15

15

31

35

15

15

15

12
10

10

396215
37
390979
38

დავით
შავდათუაშვილი
გიორგი ბარისაშვილი
ნიკა ჯანაშია

მუსკალური ნოტების წამკითხავი
რობოტი (რობოტი მეარღნე)

ლაშა სოხანეიშვილი
ქრისტინე
გოგორიშვილი

მეხანძრის ტანსაცმელი
დინამიკური თბომედეგობით

10

0

