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Goldolatébresztő kérdés

Létezik-e	olyan társaság,	melyben páratlan számú
embernek van	páratlan számú ismerőse?
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Nézzünk meg	egy speciális esetet:	
mindenki ismer mindenkit

6	ember,	mindenkinek 5	
ismerőse van	(6	csúcs,	15	él)

7 ember,	mindenkinek 6	
ismerőse van	(7	csúcs,	21	él)
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Sejtésünk általánosan bizonyítható

• Távolítsuk el	az összes élet:	kezdetben mindenkinek 0	ismerőse van
• Adjuk hozzá egyenként az éleket az ismeretségi gráfhoz
• Minden	ilyen lépésben három lehetőségünk van	az ábra szerint:

“Új”	él

“Meglévő”	él

• Egy lépésben ennyit változhat a	páratlan ismerőssel rendelkezők
száma:	2,	-2,	0	
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Königsbergi hidak problémája
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Euler,	Leonhard	(1736).	"Solutio problematis ad	geometriam situs	pertinentis"	
Comment.	Acad.	Sci.	U.	Petrop 8,	128–40.

(see	http://eulerarchive.maa.org//docs/originals/E053.pdf)
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Ki	látja a	gráfot a	képen?
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2D	szerkezet 3D	szerkezet
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James	Joseph	Sylvester
(1814 – 1897)

J.	J.	Sylvester,	Nature,	17:	284	(1878)



Keresés adatbázisban:	ChemSpider (RSC),	>100	millió vegyület
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Keresés pillanatszerű,	szerkezet és név megadásával is	működik
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Keressünk hasonló (“aszpirinszerű”)	molekulákat
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Keressünk aszpirint “tartalmazó”	molekulákat
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Hogyan tárolja a	számítógép a	molekulákat?
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CC(OC1=C(C(=O)O)C=CC=C1)=O

Hol vannak a	hidrogénatomok?
Standardizáció?

SMILES

MOL	file



Hogyan keres a	számítógép molekulákat az adatbázisban?
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Naiv eljárás:	próbáljunk ki minden lehetőséget (substructure	search)

13	atom	(H	nélkül)

17	atom	(H	nélkül)



Hogyan keres a	számítógép molekulákat az adatbázisban?
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Ujjlenyomat (molecular	fingerprint,	hasonlósági keresésre is	alkalmas)



Lehetséges alkalmazások
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• Adott vegyület tulajdonságainak lekérdezése
• Vegyület azonosítása:	színképek keresése
• Hol kapható egy vegyület és mennyibe kerül
• Kémiai gráfelmélet (pl.	konstitúciós izomerek,	QSAR)
• Kémiai reakciók leírása (lsd.kísérletek)
• Gyógyszerfejlesztés (virtual	screening)
• Szabadalmi ügyek (lsd.	következő dia)

C4H10



Markush-szerkezetek
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Eugene	A.	Markush
(1887-1968)

https://chemaxon.com/products/markush-tools



Ismertető ábrája
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paraffin

Részlet Oláh György előadásából (nobelprize.org)



Karbokationok csoportosítása (nobelprize.org)
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25Takeshi	Oka,	Science 20	Mar	2015:	Vol.	347,	Issue	6228,	pp.	1313-1314
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Kétatomos molekulák rezgése:	harmonikus oszcillátor modell
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Többatomos molekulák:	szerkezet és rezgések
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CH4



l Kísérlet
- Tömegspektrometria (Talrose és Lyubimova, Moszkva, 1952)
- Nagyfelbontású infravörös spektroszkópia (Takeshi Oka, Chicago)
- Taming CH5

+, the ”enfant terrible” of chemical structure
(Takeshi Oka, Science, 2015)

- Searching for new symmetry species of CH5
+: from lines to states 

without a model (S. Brackertz, S. Schlemmer, O. Asvany, 2017)

l Elmélet
- Elektronszerkezeti munkák (1990-es évek)
- Rezgések vizsgálata (1990-es évektől napjainkig) 
- Pontos számítások (nagy nehezségek)
- Egyszerű modellek (kémiában kedveljük őket)

CH5
+,	a	molekulaszerkezet fenegyereke

(enfant	terrible	of	molecular	structure)
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CH5
+ mozgásait bemutató animáció
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https://www.theochem.ruhr-uni-bochum.de/de/allcategories-
de-de/medien/science/marx-topic-ch5p-run



CH4 és CH5
+	infravörös színképe

31E.	T.	White,	J.	Tang,	T.	Oka, Science	1999,	284,	135



CH5
+:	szerkezet és mozgások

Belső forgás (energiagát:	30	cm-1)

Billenés (energiagát :300	cm-1)

120	ekvivalens szerkezet
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Az élek a	mozgásokat
jelölik:

Belső forgás (120)
Billenés (60)

120	ekvivalens csúcs
(fokszám 3)	a	120	ekvivalens
szerkezetnek megfelelően
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CH5
+	 kvantumgráf szerkezete (saját ábra)

Egyszerű modell:
tömegpont mozog a	gráf adott
hosszúságú élei mentén



CH5
+	 kvantumgráf szerkezete

(ábrázolás Mathematica-val vs.	saját ábra)
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izomorfizmus



CH5
+ rezgési energiaszintek (”régi”	modell)

Pontos elméleti modell

X.-G.	Wang,	T.	Carrington,	J.	Chem.	Phys.	2008,	129,	234102	and	2016,	144,	204304
C.	Fábri,	M.	Quack,	A.	G.	Császár,	J.	Chem.	Phys.	2017,	147,	134101
M.	Kolbuszewski,	P.	R.	Bunker,	J.	Chem.	Phys. 1996,	105,	3649	– 3653

“Régi“	modell

120	szint

60	szint

30	szint

20	szint

20	szint

40	szint

40	szint
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X.-G.	Wang,	T.	Carrington,	J.	Chem.	Phys.	2008,	129,	234102	and	2016,	144,	204304
C.	Fábri,	M.	Quack,	A.	G.	Császár,	J.	Chem.	Phys.	2017,	147,	134101
C.	Fábri,	A.	G.	Császár,	Phys.	Chem.	Chem.	Phys.	2018,	20,	16913

Kvantumgráf modell

36

Pontos elméleti modell

CH5
+ rezgési energiaszintek (kvantumgráf modell)



További egyszerűsítés I.	(Jonathan	Rawlinson)
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Új gráf szerkezete:	120	helyett 60	ekvivalent csúcs (fokszám 4),	
120	ekvivalens él (fekete)

https://arxiv.org/pdf/2102.06424.pdf



További egyszerűsítés II.	(Jonathan	Rawlinson)
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r1
mm

A	60	csúcsú gráf páros (L1 az élhossz)



Kvantumgráf modell
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Pontos elméleti modell

CH5
+ rezgési energiaszintek (kvantumgráf modell)



Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
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középiskolások körében” című projektje keretében.


