
Molekuláris topológia. Mátrixok és 
t o p o l ó g i a i mutatók 

I. rész 
A molekuláris topológia viszonylag új tudományág, amely a molekulák 

matematikai leírásával foglalkozik. 
Az első próbálkozások ezen a téren 1947-ből, Harald Wienertől származnak. 
Ez a kémia és a matematika határterületén elhelyezkedő tudományág, össze-

függést próbál megállapítani a molekulák szerkezete és bizonyos fizikai és kémiai 
tulajdonságai (pl. forráspont, olvadáspont, reakciókészség) között. Így lehetővé 
válik még nem ismert, de elméletileg lehetséges molekulák tulajdonságainak a 
reális értéktől viszonylag kis eltéréssel való kiszámítása. 

A topológiai tulajdonságok leírására leggyakrabban használt matematikai elem 
a mátrix, de ismertek olyan megoldások is, amelyek a polinomokat és a 
számsorokat veszik alapul. 

A molekuláris topológia elsősorban izomér vegyületek vizsgálatával foglal-
kozik. Példaként vegyük a C n H m összetételű szénhidrogéneket. Ezeknél a 
vegyületeknél, ha tudjuk, hogy melyik szénatom melyik másik szénatomhoz 
kapcsolódik és milyen kötéssel (egyes, kettős stb.), akkor a hidrogénatomok 
helyzetét ebből minden nehézség nélkül megkaphatjuk. Tehát a molekula-
szerkezet leírására elegendő az n szénatom egymáshoz való kapcsolódását 
leírnunk. Ez könnyen megvalósítható egy nxn dimenziós, azaz n sorból és n 
oszlopból álló négyzetes mátrixnak a segítségével. Tartozzék az i-edik sorban a 
j-edik helyen levő Aij elem az (i,j) atompárhoz. Az i és j atom kapcsolata a 
molekulában különböző lehet, és ezt elsősorban a "szomszédság" fogalmával 
írhatjuk le. Elsőfokú szomszédságnak nevezzük azt, ha az i és j atom közvetlenül 
kapcsolódik egymáshoz. Másodfokú szomszédságról beszélünk, ha az i atomtól 
a j atom felé haladva a legrövidebb úton két C-C kötést találunk. Általában n-ed 
fokú szomszédság esetén a két atom között egymás után n darab C-C kötést 
találunk. Végül, ha i- j , a szomszédság nullad rendű. 

Vizsgáljuk meg először a telített szénhidrogének esetét, amelyeknél definiál-
ható egy szomszédsági mátrix (adiacency mátrix) a következőképpen: Aij= 

1, ha i≠j és (i,j) ε E 
0, ha i=j vagy (i,j) nem ε E 

ahol E az elsőrendű szomszédságban levő atomok halmaza. 
Példaként elemezzük az n-heptánt. Rajzoljuk fel a molekulát és számozzuk 

meg az atomokat: 
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Ha a H atomokat figyelmen 
kívül hagyjuk, akkor a molekulát 
a következőképpen ábrázolhat-
juk: 

Tehát a mátrixunk 7x7 dimenziós, azaz 7 sort és oszlopot tartalmazó mátrix 
lesz. 

A következőkben beírjuk a mátrix elemeinek az értékét. 
Az átlón elhelyezkedő elemek számértéke mindig zéró (nullad rendű szom-

szédság). Például az A11 elemnek az értéke zéró, mert i = 1, j = 1, azaz i = j . Az 
A 1 2 elem esetében 1 ≠ 2, és az l-es atom közvetlenül a 2-es atomhoz, tehát az 
elem értéke 1. Az A13 esetében, igaz, hogy 1 ≠ 3, de az l-es atom nem kötődik 
a 3. atomhoz - ez azt jelenti, hogy (i,j) nem eleme E, tehát a mátrix ezen elemének 
számértéke zéró lesz. így a következő mátrixot kapjuk: 

A mátrix szimmetrikus, azaz Aij = Aji, mivel mindkét elem ugyanazon (i,j) 
elempárra vonatkozik. 

Egy más heptán izomér, pl. a 2,3-dimetil pentán esetében a következőképpen 
írhatjuk fel az A mátrixot: 

Az A típusú mátrix csak a telített szénhidrogénekre használható. A telítetlen 
vegyületekre a C kötésrend mátrixot (Connectivity Matrix) alkalmazzuk. 

A mátrix elemeit a következőképpen határozzuk meg: 

A C mátrixot az A mátrixhoz hasonlóan írjuk fel, és a bij értékei a következők 
lehetnek: 

bij 

0 a nem közvetlenül összekapcsolódó atomok esetében 
1 Ci - Cj egyes kötés esetében 
2 Ci = cj kettős kötés esetében 
3 Ci = Cj hármas kötés esetében 

1.5 aromás ciklusokban a közvetlenül összekapcsolódó atomok esetében 
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Lássuk például a benzol C mátrixát. 
Ezért rajzoljuk fel először a molekulát és számozzuk meg az atomokat: 

A toluol esetében: 

Látható, hogy b17 = b71 = 1 mivel az l-es és 7-es szénatomok között nem 
aromás, hanem egyes kötés van 

A c mátrixok is nxn dimenziós szimmetrikus mátrixok. Könnyen belátható, 
hogy telített szénhidrogéneknél a C mátrix azonos az A mátrixszal, mivel bij = 1. 

Az egyik legfontosabb mátrix a távolság mátrix Dij (Distance Matrix), amelynek 
Dij elemei a legrövidebb út mértékét jelentik az i és j atomok között. 

(Folytatása a következő számban.) 

KATONA GABRIEL 

Kolozsvár 
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A 2-heptén C mátrixa a következő: 


