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A Kémiai Informatikai Laboratórium lazán kapcsolódó kutatási témák köré szerveződik.  

Projektjeink változatos kémiai problémák számítástechnikai – informatikai módszerekkel 

történő megoldását célozzák meg. Témáink magukba foglalnak különböző szimulációs 

eljárásokat, kvantumkémiai számításokat, és az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos 

módszerfejlesztést, valamint az alkalmazott módszerek algoritmusainak fejlesztését. 

Vizsgálataink az előző években a következő területekre terjedtek ki: 

Kemometriai kutatások:  

Kemometriai témában Tóth Gergely  a tanító-ellenőrző halmazok allokációjának hatását 

vizsgálta regressziós paraméterekre, illetve folyamatban van a Mahalanobis-transzformáció 

periodikus rendszerekre való alkalmazhatóságának vizsgálata. Az időszak alatt Tóth Gergely 

résztémavezetője volt egy doktorandusz hallgatónak, akivel gyors kommittor térkép 

meghatározó algoritmust fejlesztettek ki. Az eredményeket nemzetközi konferenciákon és 

hazai szakmai találkozókon mutatták be. 

Számítógépes szimulációs metodika fejlesztése:  

Farkas Ödön 2013 és 2015 közötti időszakot az újszerű molekuladinamikai szimulációs 

eljárás, a rögzítés helyett az effektív szabadsági fokok csökkentésére rögzítés helyett hűtést 

alkalmazó „cool dynamics” kifejlesztésével kezdte. Az eljárás flexibilis molekulák 

konformációs analízisére való sikeres alkalmazásáról Farkas Ödön beszámolt a ChemAxon 

(www.chemaxon.com) 2013-es európai felhasználói konferenciáján:  

https://www.youtube.com/watch?v=8KGJLRDEhtk.  

Felmerült a módszer alkalmazása szerves reakciók kvantumkémiai modellezéséhez is, a 

kutatás még folyamatban van. Ebben az időszakban született meg a Merck Molecular 

ForceField (MMFF94) és az MDL által kifejlesztett 166 bites MACCS bitalapú leíró 

implementációja is. A további tervek közé tartozik a molekuláris leírók további vizsgálata. 

Túri László egy kvantum molekuladinamikai program kidolgozását irányította, mely a 

Gaussian09 programcsomag által számított információkat használja Born-Oppenheimer 

típusú molekuladinamikai szimulációkban.  

http://www.chemaxon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8KGJLRDEhtk
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Klasszikus szimulációs vizsgálatok:  

Baranyai András a 2013-15 években elsődleges feladataként a BK3 vízmodellt tesztelte. 

Ennek során több, nagy számítási igényt támasztó anomális tulajdonságot határoztak meg a 

modellre. Ehhez számítási technológiát is fejlesztettek, individuális polarizálható 

potenciálokat készítettek az alkáli halogenidek teljes készletére. A víz túlhevítésének 

tanulmányozására is alkalmazták a modellt. 

Tóth Gergely irányításával két BSc szakdolgozat született a víz párolgási mechanizmusával 

kapcsolatban, melyek közül az egyikben molekuláris dinamikai szimulációk segítségével 

vizsgálták a párolgásban résztvevő molekulák energia eloszlásait. A másik dolgozatban a 

párolgás szabadenergia profilját határoztuk meg. Egy további MSc szakdolgozatban 

sebességautokorrelációs spektrumok projekciós értelmezésével foglalkoztak. 

Kvantumos-klasszikus szimulációs vizsgálatok: 

Túri László szisztematikus, egyelektronos, kevert-kvantumos klasszikus molekuladinamikai 

szimulációkat hajtott végre negatívan töltött molekulafürtök vizsgálatára. A víz 

molekulafürtökre vonatkozó  szimulációk és a mellettük végrehajtott magas szintű 

kvantumkémiai számítások megerősítették a hidratált elektron üregszerkezetét. Hasonló 

filozófiájú munka készült el metanolban szolvatált elektronok vizsgálatára, míg az ammónia 

esetét jelenleg is vizsgálják. Kis méretű metanolfürtökben szolvatált elektron vizsgálata is 

folyik a kutatócsoportban sok-elektronos Born-Oppenheimer molekuladinamikai módszer 

alkalmazásával. Ez a módszer határozott továbblépést jelent a korábbi egyelektronos 

szimulációkhoz képest. Mindazonáltal, Túri László irányításával jelenleg is folyik kevert 

klasszikus-kvantumos szimulációkban felhasználható polarizálható elektron-vízmolekula 

pszeudopotenciál megalkotása, tesztelése és alkalmazása. A munka különlegességét az adja, 

hogy a modell a Baranyai-féle BK3 klasszikus potenciál alkalmazásán alapul.  
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