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A spektroszkópiai hálózatok elmélete

A disszertáció a �zikai kémiában alkalmazott spektroszkópiai hálózatok matemati-

kai elméletével és alkalmazásaival foglalkozik. A dolgozat a Szerz® alábbi megjelent

cikkjein alapul: [3], [1], [2] (kronológiai sorrendben).

A fenti cikkek az egyes fejezetekhez az alábbi módon kapcsolódnak:

� A 2. Fejezet az alábbi cikkeken alapul: [3], [1], [2],

� A 3. Fejezet az alábbi cikkeken alapul: [3], [1], [2],

� Az 1. Fejezet a szükséges el®ismereteket tartalmazza, a 4. Fejezet a disszer-

táció eredményeit foglalja össze.

A tézisfüzet sorszámai a disszertáció számozását követik.



1. fejezet

A spektroszkópiai hálózat fogalma

A fejezet a spektroszkópiai hálózat fogalmát és a fontosabb ide vonatkozó össze-

függéseket ismerteti.

A spektroszkópiai hálózat fogalmát 2007-ben de�niálta Császár Attila és Fur-

tenbacher Tibor. Egy molekula spektroszkópiai hálózata egy gráf, melynek csú-

csai az adott molekula rezgési-forgási kvantumállapotai, az élei pedig az állapotok

közti átmenetek. A spektroszkópiai hálózat bevezetését a nagyfelbontású mo-

lekulaspektroszkópia eredményeinek tudományos és mérnöki alkalmazását segít®

nagyméret¶ adatbázisok motiválták, hiszen ezek elemzése, gondozása lehetetlen a

mögöttes struktúra ismerete nélkül.

A spektroszkópiai hálózatnak véges sok csúcsa van. A spektroszkópiai hálózat

nem egy teljes gráf, mivel nem minden kvantumállapot-pár között létezik átmenet.

Nem feltétlenül összefügg® gráf, a molekulát alkotó atomok spin statiszikája által

diktált összefügg® komponenseit f®komponenseknek nevezzük. Ha egy molekula

spektroszkópiai hálózata több f®komponenst tartalmaz, akkor a molekula egy adott

példánya egyértelm¶en megfeleltethet® egy f®komponensnek. Mind az állapotok,

mind az átmenetek jellemezhet®k különböz® �zikai-kémiai tulajdonságokkal, me-

lyek közül a legfontosabbak az állapotok energiaértéke, illetve az átmenetek hul-

lámszáma (cm−1) és intenzitása (cm molekula−1). A �zikai-kémiai tulajdonságok

a spektroszkópiai hálózat élein és csúcsain értelmezett függvények. Az átmene-

tek hullámszáma potenciálkülönbség-függvényt alkot a hálózat élein, melyhez a

csúcsok potenciáljai az állapotok energiaértékei. Minden f®komponens tartalmaz

egy rögzített energiaérték¶ kvantumállapotot, így a hullámszámok egyértelm¶en

meghatározzák minden állapot energiáját.

Egy molekula spektroszkópiai hálózatának meghatározására két módszer lé-

tezik. Mindkett® különböz® el®nyökkel és hátrányokkal bír, azonban egyik sem

használható önmagában a teljes hálózat pontos felírására. A gyakorlati mód-

szer kémiai kutatócsoportok kísérletein, az adott molekula színképének felvételén

alapul. A spektrum energiaátmenetek halmaza, és egy mérés egy � a mérésnek

megfelel® � hullámszám-tartományba es® átmeneteket tartalmaz. A mérésekb®l
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származó �zikai értékek, például az átmenetek hullámszáma, kémiailag pontos-

nak tekinthet®ek a kísérletek alacsony hibahatárai miatt, így ezek használhatóak

az alkalmazások számára. Nem minden átmenet azonosítható azonban mérések-

kel, csak azok, melyek intenzitása egy (az adott mérésnek megfelel®) küszöbérték

felett van. Másodszor, a kvantumkémia magmozgásokra vonatkozó Schrödinger-

egyenletének megoldása segítségével meghatározható a teljes hálózat csúcs-él szer-

kezete. A kvantumkémiai megközelítés hátránya, hogy a kísérlethez képest jelent®s

hibával terhelten adja meg a �zikai tulajdonságokat, például a számítások során al-

kalmazott közelítésekb®l adódóan. Összehasonlítva a két megközelítést, az elméleti

módszerrel megkapható egy teljes, de �pontatlan� hálózat, míg a gyakorlati mód-

szer segítségével egy pontosabb, azonban nem teljes hálózat építhet® fel. El®bbit

számított, utóbbit pedig mért spektroszkópiai hálózatnak nevezzük.

A molekulák spektroszkópiai adatait széles körben használják a kémiában és

más természettudományokban, így a teljes és kísérleti pontossággal bíró adat-

bázisokat számos alkalmazás igényli. Ezen alkalmazások között megtaláljuk az

üvegházhatás kutatását, a termokémiai partíciós függvények és termodinamikai

állandók meghatározását, de több asztro�zikai problémát is, érintve többek közt

mézerforrásokat, üstökösöket, bolygókat, exobolygókat, törpecsillagokat, széncsil-

lagokat és csillagközi ködöket.

A nagyfelbontású molekulaszínkép reprezentációja gráfként számos probléma

megoldásában jelent segítséget, többek közt az alábbiakban.

• Lehet-e egy molekula kvantumállapotait �fontossági� sorrendbe rendezni? (A

fontosság nem egy jólde�niált fogalom, így a kérdés részben arról is szól, hogy

egyáltalán de�niálható-e fontosság a kvantumállapotokra.)

• Mi a leggazdaságosabb (mérések számában minimális) módszer arra, hogy

egy molekula összes (vagy minél nagyobb számú) kvantumállapotának ener-

giaértékét meghatározzuk?

• Mi a legjobb módszer a jelenlegi spektroszkópiai adatbázisok validálására?

• Hogyan segítheti a számított spektroszkópiai hálózat a kísérleti megköze-

lítést, például mérések tervezésében, vagy a mért spektrum átmeneteinek

azonosításában?

• Az els® kérdéshez hasonlóan, ki lehet-e jelölni a molekula átmeneteinek egy

részhalmazát, mely átmenetek �zikai jellemz®inek pontos ismerete a legfon-

tosabb?

A disszertáció kémiai információt ötvöz matematikával annak érdekében, hogy

kérdésekre választ adjon és problémákat oldjon meg a �zikai kémia, azon belül a

nagyfelbontású molekulaspektroszkópia területér®l.
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2. fejezet

A spektroszkópiai hálózatok

szerkezete

A fejezet a Szerz® eredményeit tartalmazza a spektroszkópiai hálózatok szerkeze-

tér®l, például összefügg®ségr®l, párosságról és fokszámeloszlásról.

A 2.1 Szakasz eredményei

A f®komponensek száma a spektroszkópiai hálózatban minden molekulára el®re

meghatározható. Ha egy mért spektroszkópiai hálózat több összefügg® kompo-

nenst tartalmaz, mint a hálózat f®komponenseinek száma, akkor lebeg® kompo-

nenseknek nevezzük azokat, melyek nem tartalmaznak rögzített energiaérték¶ csú-

csot (gyökérpontot). Az ezekben a komponensekben található csúcsok energiája

pontatlan, mivel a hullámszám, mint potenciálkülönbség-függvény mellé az egyik

csúcs energiáját ekkor a számított hálózatból kell vennünk. Fontos tehát, hogy

minden lebeg® komponens össze legyen kötve a megfelel® gyökérponttal a hálózat-

ban. Korábban nem volt ismert, hogy új mérések segítségével ez a cél elérhet®.

Új eredmény, hogy a víz, az ózon, a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a formalde-

hid, a hidrogén-peroxid és a hangyasav molekulái esetén lehetséges a mért háló-

zatok lebeg® komponenseinek összekötése a megfelel® gyökérponttal. A bizonyítás

alapja, hogy a molekulák számított spektroszkópai hálózatának f®komponensei

összefügg®ek maradnak, miután töröljük azokat az éleket, melyek az alacsony in-

tenzitásuk miatt nem azonosíthatóak mérések útján. Minden mért hálózat esetén

léteznek tehát olyan új, még nem mért, de mérhet® átmenetek, melyek hozzávéte-

lével minden f®komponens összefügg® lesz. Ellenpélda nem ismert.
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A 2.2 Szakasz eredményei

A H2
16O molekuláról már 2011 óta ismert, hogy spektroszkópiai hálózata egy páros

gráf. A szakasz els® eredménye ezt általánosítja: további hat molekula (H+
3 , D2H+,

H2D+, 12C2, and 14NH3) mért spektroszkópiai hálózata páros. Ebb®l adódik a

sejtés, hogy minden spektroszkópiai hálózat páros gráf.

A szakasz f® eredménye, hogy minden spektroszkópiai hálózat páros. A bi-

zonyítás egy �zikai jelenségre történ® visszavezetésen alapul: két kvantumálla-

pot közti átmenet esetén a paritásnak, amely a molekula egy fontos szimmetria-

tulajdonsága, meg kell változnia. A paritás két lehetséges értéket vehet fel. Ki-

színezhet® tehát a spektroszkópiai hálózat csúcshalmaza két színnel, melyek a két

paritás-értéknek felelnek meg, így ekkor minden él két különböz® szín¶ csúcs között

fut.

A szakasz egy új alkalmazást is leír a párosság felhasználására. Ha egy mért

spektroszkópiai hálózat új mérési eredmények hozzávételével új élekkel (és eset-

leg új csúcsokkal) b®vülne, akkor el®ször ellen®rizhet®, hogy az így kapott gráf

meg®rzi-e a párosságot. Ha nem, akkor legalább egy hibás átmenetet tartalmaz

az új adathalmaz. A párosságot felhasználó hibakeresés a jelenlegi adatbázisokra

is használható: az aktuális HITRAN kísérleti adatbázisban sikeresen azonosított

több hibás adathalmazt, például a hidroperoxil gyök esetén egy 3 hosszú kört a

hálózatban.

A 2.3 Szakasz eredményei

A mért spektroszkópiai hálózatok ritka gráfok. Azok a számított hálózatok is

ritka gráfok emellett, melyek csak a legalább 10−30 cm molekula−1 intenzitású

abszorpciós átmeneteket tartalmazzák. Mivel nagyméret¶ adathalmazról van szó,

ezt a tulajdonságot érdemes �gyelembe venni mind a tárolás, mind az alkalmazott

algoritmusok szempontjából.

A szakasz f® eredménye, hogy a vizsgált mért spektroszkópiai hálózatok, illet-

ve több, számított spektroszkópiai hálózat a fokszámeloszlása alapján tekinthet®

skálafüggetlen véletlen gráfok realizációjaként is.

A 2.4 Szakasz eredményei

A skálafüggetlen véletlen gráfok kis arányban tartalmaznak kiugróan magas fok-

számú csúcsokat, és ez a tulajdonság a spektroszkópiai hálózatokra is igaz. A

sok lehetséges átmenettel rendelkez® kvantumállapotok, az ún. csomópontok (hu-

bok), intuitívan fontosak a spektroszkópiában. A 2.4 Szakasz (és a 2.5 Szakasz) a

csomópontokkal kapcsolatos eredményeket foglalja össze.
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A H2
16O molekula csomópontjai mind rezgési alapállapotú kvantumállapotok,

azaz rendelkeznek egy közös kémiai tulajdonsággal. A legnagyobb fokszámú csú-

csot emellett mind a H2
16O, mind a HD16O molekula esetén a rezgési alapálla-

potban jól meghatározott mérték¶ forgási gerjesztés határozza meg (azaz a kvan-

tumállapotot leíró rezgési kvantumszámok nullák, míg a forgási kvantumszámok

értéke nem nulla).

További eredmény, hogy az abszorpciós és az emissziós mérési technikák más-

más csomópontokat határoznak meg, illetve, hogy a legnagyobb fokszámú csúcsok

nem feltétlenül vesznek részt a legnagyobb intenzitású átmenetekben.

A 2.5 Szakasz eredményei

A szakasz a csomópontok elhelyezkedését vizsgálja a spektroszkópiai hálózatban

és egymáshoz viszonyítva gráfmetrikák, a strukturális metrika és a Pearson-féle

korrelációs együttható segítségével.

A szakasz f® eredménye, hogy a spektroszkópiai hálózat egésze disszortatív, az-

az a nagyobb fokszámú csúcsok jellemz®en kis fokszámú csúcsokkal vannak össze-

kötve, a hálózat csomópontjait azonban asszortativitás jellemzi. Ez azt jelenti,

hogy a csomópontok jellemz®en össze vannak kötve egymással, egy asszortatív

magot alkotva a hálózatban, ahelyett, hogy például a disszortatív gráf egymástól

távol es® részgráfjainak nagy fokszámú csúcsai lennének.

A 2.6 Szakasz eredményei

A szakasz els® eredménye, hogy a spektroszkópiai hálózatok kis átmér®vel ren-

delkeznek. Átmér® alatt a gráf csúcspárjai közötti legrövidebb utak hosszának

maximumát értjük. A kis átmér® emellett a skálafüggetlen hálózatok jellemz®je

is.

A szakasz további eredményei a kis átmér® következményei. Egyrészt, az átmé-

r® információként szolgálhat a spektroszkópiai kísérletek számára: ha a molekula

a hálózat élein mozogva változtatja a kvantumállapotát, akkor az átmér®, illetve a

hálózat adott részgráfjainak távolságai becslést adhatnak arra, hogy hány energia-

átmenet után érhet el a molekula kvantumállapotok egy meghatározott halmazára.

Egy másik következménye a kis átmér®nek az új kísérletek tervezését érinti. Ha

az új mérések tervezésénél az a cél, hogy egy adott, mért átmenetekkel még el nem

ért kvantumállapot bekerüljön a mért hálózatba, akkor a kis átmér®b®l adódóan

várhatóan ez kevés új mért átmenetet igényel. Ennek egy speciális esete egy lebeg®

komponens összekötése egy gyökérponttal: várhatóan ennek megvalósításához is

kis számú új, mért átmenet szükséges.
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A 12C2 molekula mért spektroszkópiai hálózatában mindkét f®komponens át-

mér®je nagyobb, mint a csúcsainak száma alapján várható lenne más molekulák

mért hálózataihoz képest. Ennek kémiai magyarázata, hogy a homonukleáris két-

atomos molekulának nincs dipólusmomentuma és a magközi tengelynek megfelel®

rezg®mozgás alapján vett dipól derivlt nulla, illetve hogy olyan rezgési-forgási ener-

giaszintek határozzák meg, melyek több elektronállapothoz tartoznak.

A 2.7 Szakasz eredményei

Az el®z® szakasz alapján a spektroszkópiai hálózatok kis átmér®je kedvez® tulaj-

donság a spektroszkópia számára. Kérdés, hogy a mért hálózatok kis átmér®je

véletlen-e, vagy a tulajdonság tetsz®leges mérési adatbázisból alkotott hálózat ese-

tén feltehet®.

Egy új, mért spektroszkópiai hálózatot a molekula számított hálózatából mo-

dellezhetünk. El®ször a számított hálózat élei közül töröljük azokat, melyek inten-

zitás-értéke egy küszöbérték alatt van � ez a küszöb az a legkisebb intenzitás-érték,

amely mellett még azonosítható az átmenet az adott kísérleti technika esetén �,

ezután pedig töröljük a 0 fokú csúcsokat. Az így kapott gráf az összes mérhet®

átmenet által alkotott spektroszkópiai hálózat. Ezt követ®en a csúcsok egy rész-

halmazát diszkrét uniform eloszlás szerint töröljük a gráfból. Az így törölt csúcsok

a mérésekkel még el nem ért kvantumállapotoknak felelnek meg a mért hálózatban.

A kis átmér® kérdése az ilyen módon szimulált mért hálózatra vonatkozik.

Az átmér® változását a csúcsok törlése után a hálózat egy korábban tárgyalt

tulajdonsága határozza meg: a spektroszkópiai hálózat nagy fokszámú csúcsai

asszortatív magot alkotnak. Annak a valószín¶sége, hogy a csúcsok törlése során

egy csomópontot törlünk, alacsony, amennyiben pedig egy csomópont törlésre ke-

rül, a csomópontok asszortativitása miatt nagy valószín¶séggel átveheti a szerepét

egy másik csomópont a gráf csúcspárjai közti legrövidebb utakon. Ebb®l követke-

z®en az új, mért spektroszkópiai hálózatok átmér®je várhatóan nem n®, valamint,

mivel a csúcsok törlése a gráf méretét is csökkenti, várhatóan egyre csökken, ahogy

egyre több csúcs törl®dik.

Ezt az eredményt a H2
16O molekulán szemléleti a szakasz, 10−20 cm molekula−1

intenzitásbeli vágás mellett.

A 2.8 Szakasz eredményei

Klaszterez® algoritmusok segítségével a molekulaspektroszkópia több alapvet® prob-

lémája is megoldható. A spektrálklaszterezés módszere alkalmas arra, hogy a

spektroszkópiai hálózat részgráfjai közti gyenge összeköttetéseket azonosítsa. Ha

egy részgráf például csak egyetlen éllel kapcsolódik az adott f®komponens gyökér-
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pontjához, akkor a részgráf minden kvantumállapotának energiaértéke ezen egyet-

len átmenet hullámszámának pontosságán múlik. Javasolt ebben az esetben új

átmenetek mérésével a részgráfot a gyökérponttal összeköt® új élekkel b®víteni a

mért hálózatot.

Spektrálklaszterezés segítségével azonosíthatóak a hálózat s¶r¶ részgráfjai is.

A mért hálózat s¶r¶ részgráfjainak átmenetlistáját összehasonlítva az átmenetek

hivatkozásaival megállapítható, hogy hány különböz® forrástól, kutatócsoporttól

származnak az eredmények. Például ha egy s¶r¶ részgráf minden átmenete egyet-

len hivatkozástól származik, akkor érdemes további kutatócsoportoknak is mérése-

ket végezni az átmeneteket tartalmazó spektrumrészleteken, hogy több, különböz®

forrás is meger®sítse a részgráf spektroszkópiai információit.

Klaszterezés segítségével meghatározható a gráf közösségi szerkezete, mely az-

tán összehasonlítható a csúcsok kémiai tulajdonságaival. Azonosítható például,

ha egy spektroszkópiai hálózat s¶r¶ részgráfjait hasonló rezgési vagy forgási kvan-

tumszámok határozzák meg. A 12C2 molekula esetén létezik egy s¶r¶ részgráfokkal

majdnem teljesen átfed® kémiai tulajdonság: az els®, legnagyobb klaszter a mole-

kula szinglet elektronállapotnak megfelel® energiaszintjeit tartalmazza, a második

legnagyobb pedig a triplet elektronállapotú energiaszintjeit.

A 2.9 Szakasz eredményei

A szakasz a spektroszkópiai hálózatok mátrixai (szomszédsági mátrix, kombinato-

rikus és normalizált Laplace-mátrix) sajátérték-spektrumának alkalmazási lehet®-

ségeir®l szól.

A sajátértékekb®l számolható becslések legtöbbje, így az átlagos és a maximális

fokszám, valamint az átmér® becslése a spektroszkópiai hálózatok esetén gyenge.

Néhány paraméter emellett, mely szintén becsülhet® sajátértékekb®l, például a

kromatikus szám, a spektroszkópiai hálózatokban nem bír eddig ismert jelentéssel.

Ebb®l adódóan a sajátérték-alapú adattömörítés nem hasznos.

Két alkalmazás azonban köthet® a sajátérték-spektrumhoz. Egyrészt a gráf fe-

szít®fáinak száma meghatározható a kombinatorikus Laplace-mátrix sajátértékei-

b®l. Ezen feszít®fák nagy száma meger®síti a dedikált gráfalgoritmusok használatát

a minimális súlyú feszít®fa meghatározására, mivel egy tetsz®legesen kiválasztott

feszít®fa nagy valószín¶séggel nem lesz minimális súlyú. A második alkalmazási le-

het®ség azt a néhány sajátérték-alapú becslést használja, amely hasznos spektrosz-

kópiai hálózatok esetén, ideértve az összefügg®ség meghatározását és a párosság

eldöntését. Ki lehet sz¶rni így például egy mért hálózatokat tartalmazó halmazból

azokat, melyek nem párosak.

7



3. fejezet

A spektroszkópiai hálózatok

modelljei

A fejezet a Szerz® spektroszkópiai hálózatokra vonatkozó modellekr®l szóló ered-

ményeit foglalja össze.

A 3.1 Szakasz eredményei

A szakasz f® eredménye a PageRank-modell bevezetése a spektroszkópiai hálóza-

tokra. A számított hálózatok kvantumállapotainak PageRank-alapú rendezése egy

új eszköz a kísérleteket végz® kutatócsoportok számára, mely segítséget nyújthat

a mérések tervezésében.

Ez a rendezési elv, szemben a korábban általánosan elterjedt fokszám-alapú

rendezési elvvel, kifejezi a kvantumállapotok intuitív fontosságát: mérések segít-

ségével azokat az állapotokat kell els®ként pontosan megismerni, melyek sok le-

hetséges átmenettel rendelkeznek olyan más állapotokhoz, melyeknek szintén sok

lehetséges átmenetük van. Például ha a hálózat egy nagy fokszámú csúcsának

legtöbb szomszédjának foka 1, akkor ezen átmenetek mérése kevéssé járul hozzá

a hálózat pontosságához, többek közt azért, mivel a legtöbb átmenet ekkor nem

alkalmas pontatlan körök (hibás mérések) azonosítására a hálózatban.

A 3.2 Szakasz eredményei

Egy spektroszkópiai mérés csak átmeneteket határoz meg azok hullámszámával és

intenzitásával, a kvantumállapot-párokat a mérés után kell hozzárendelni minden

átmenethez. A hozzárendelés (asszignáció) hagyományos, elterjedt módja több

problémával jár, alkalmatlan a magasan gerjesztett kvantumállapotok kezelésére.

Ez a szakasz egy új színképasszignáló algoritmust ad meg, amely egyszerre gyor-

sabb és pontosabb a jelenleg használt módszereknél.

8



Az új algoritmus a számított spektroszkópiai hálózat által nyújtott informá-

ción alapul. El®ször a számított hálózat átmenetei közül törli azokat, amelyek

hullámszáma kívül esik az adott spektroszkópiai mérés hullámszám-tartományán.

Ezután egy minimális súlyú feszít®fát határoz meg, ahol az élsúlyok az átmenet-

intenzitások negatív logaritmusai. Az így kapott feszít®fa tehát a legnagyobb in-

tenzitású átmeneteket tartalmazó feszít®fa lesz. Minimális számú olyan átmenet

adódik tehát, melyek végponthalmaza tartalmazza a hullámszám-tartományhoz

tartozó összes kvantumállapotot, és ezek az átmenetek egyben a legkönnyebben

asszignálhatóak is, mivel intenzitásuk a lehet® legnagyobb. A feszít®faélek vég-

pontjainak asszignálása után a többi átmenet azonosítása egyszer¶.

A 3.3 Szakasz eredményei

A szakasz a mért hálózatokkal kapcsolatos lehetséges célokat fogalmazza meg, me-

lyek az alábbiak:

1. A lebeg® komponensek összekötése a megfelel® gyökérponttal;

2. A részgráfok közti gyenge összeköttetések er®sítése;

3. Új kvantumállapotok elérése a mért hálózattal.

Az els® cél a 2.1 Szakasz alapján megvalósítható. A második probléma megol-

dásáról a 2.8 Szakasz szól.

Ez a szakasz egy új algoritmust ad egy olyan átmenethalmaz meghatározására,

mely átmeneteinek megmérése után a mért hálózat a legtöbb új csúccsal b®víthet®.

El®ször azokat az átmeneteket kell kiválasztani, melyek egyik végpontja a mért há-

lózat egy csúcsa, másik végpontja pedig nem szerepel a mért hálózat csúcsai között.

Ebb®l az átmenethalmazból törölni kell azokat, melyek egyedüliként tartalmaznak

egy új csúcsot végpontként. Ezt követ®en további preferenciák alapján sz¶rhet®

az átmenethalmaz, például egy hullámszám-tartomány meghatározásával.
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