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Köszöntő 

Egy karon dolgozunk, sokszor ugyanazokat a diákokat tanítjuk, mégis túl 

keveset tudunk egymás munkájáról, kutatásairól. Persze a természettudomány 

nagy és szerteágazó, és nehéz egy matematikusnak értékelni egy biokémiai 

kutatás lényegét (és viszont). 

De azért van, ami összeköt bennünket. A tudományok fejlődése (ideértve a 

társadalomtudományok egy részét is) szinte minden területen elvezetett ahhoz 

a problémához, hogy nagy, összetett rendszereket kellene megérteni: 

társadalmi hálózatokat, ökológiai rendszereket, élőlényeket, szöveteket és sejteket, de említhetünk 

ember-alkotta rendszereket is, mint egy "chip" vagy az Internet. A szaktudományok klasszikus területei 

feltárják, leírják az egyes alkotórészeket, de hogy ezek hogyan hatnak egymásra és a rendszer 

struktúrájára, gyakran még nehezebb és több tudományterületet is érintő kérdés. Mint matematikus 

úgy érzem, hogy a matematika számára is újszerű, és igen nagy kihívást jelent ezeknek a nagy 

rendszereknek a megismerése. 

A TÁMOP-pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy együtt derítsük fel, mi a közös ezekben a nagy 

rendszerekben, milyen irányban, milyen módszerekkel lehet keresni a megoldást. Mostani, első 

konferenciánk fő célja az ismerkedés lesz: melyik intézetben mivel foglalkoznak, milyen módszereket 

dolgoztak már ki. Remélhető, hogy néhány csoport között ennek nyomán mélyebb, jelentős 

eredményeket hozó együttműködés is kialakul; de aki „csak'' egy képet őriz meg arról, hogy milyen nagy 

rendszereket vizsgálnak mások, és meddig jutottak, az is fontos lehet a kutatásaiban - talán hamarosan, 

talán a távoli jövőben. 

Kellemes, izgalmas, gondolatébresztő konferenciát kívánok mindenkinek! 

Lovász LászlóLovász LászlóLovász LászlóLovász László    

az alprojekt szakmai vezetőjeaz alprojekt szakmai vezetőjeaz alprojekt szakmai vezetőjeaz alprojekt szakmai vezetője    
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ELTE Társadalomtudományi Kar, Statisztika Tanszék 

Elemi projekt címe: Statisztikai módszerek fejlesztése 

szakpolitikai döntésekhez 

A Simpson-paradoxon okáról 

Rudas Tamás 
 

 

 

Paradoxon egy olyan helyzet, amelyben valaminek a teljesülését biztosnak gondoljuk, de az mégsem 

következik be. Például ha egy új gyógyszer jobbnak bizonyul egy kísérletben, mint a régi férfi betegek 

esetében is, meg női betegek esetében is, akkor azt gondoljuk, hogy ebből következnie kell annak, hogy 

az új gyógyszer jobb a réginél minden beteg esetében. Ez viszont nem igaz és ez a tény (a Simpson-

paradoxon) az utóbbi száz évben sok fejtörést okozott azoknak, akik kísérleti vagy megfigyeléses adatok 

alapján két kezelés közül ki akarták választani a jobbikat. A Simpson-paradoxonnak óriási irodalma van, 

amelynek egy része ezt az adatok 'hibájának', más része különböző hatások összekeveredésének tudja be 

a jelenséget. Az előadásban azt bizonyítjuk, hogy a jelenség oka a jobb kezelés kiválasztására szolgáló 

módszer hibája. Az eredményesebb kezelést a pozitív válasz esélyeinek összehasonlításával szokás 

kiválasztani és ez az eljárás nem helyes, ha a különböző kezelésekben részesülő egyedek száma nem a 

kísérletet végző kutató döntésén múlik, azaz informatív. A jobb kezelés kiválasztására vonatkozó 

eljárások tulajdonságainak axiomatikus tárgyalásával bizonyítjuk, hogy egyetlen olyan eljárás van, 

amely alkalmazása mellett a Simpson-paradoxon soha nem fordul elő és ez az eljárás egy egyszerű 

függvénnyel reprezentálható. Az előadás a Statistical Methodology c. folyóiratban megjelent cikken 

alapul. 
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Grafikus modellekGrafikus modellekGrafikus modellekGrafikus modellek    

Németh Renáta, Rudas Tamás 
 

 

 

A Grafikus Markov-modellek feltételes függetlenségi struktúrát reprezentáló komplex modellek. Az 

alkalmazás szempontjából előnyük, hogy könnyen interpretálhatóak és flexibilisek. Diszkrét változókra 

történő alkalmazásuk forró terület, nyitott kérdésekkel. Eredményeink szerint ez a terület marginális 

loglineáris modellekkel eredményesen közelíthető meg. Az előadásban bemutatjuk azokat a lépéseket, 

amelyeket a módszer társadalomtudományi felhasználása érdekében tettünk, s bemutatunk néhány 

saját alkalmazást is, különböző jóléti rendszerekben megfigyelhető mobilitási mintázatok 

összevetésével.  

    

AAAA    „„„„KözpolitikaiKözpolitikaiKözpolitikaiKözpolitikai    döntéseketdöntéseketdöntéseketdöntéseket    elősegítőelősegítőelősegítőelősegítő    sssstatisztikaitatisztikaitatisztikaitatisztikai    

módszerek”módszerek”módszerek”módszerek”    c.c.c.c.    kutatásban:kutatásban:kutatásban:kutatásban: betegforgalmi előreszámítás betegforgalmi előreszámítás betegforgalmi előreszámítás betegforgalmi előreszámítás    

Kabos Sándor, Kmetty Zoltán, Németh Renáta, Tóth Gergő 

A modell bemenő adatai KSH demográfiai alapadatok és előreszámítások, valamint betegforgalmi 

adatok és ELEF survey adatok. A teljes adatrendszert a személyek egyedi azonosításra alkalmatlanná 

tett formában használjuk, de a betegforgalmi adatoknál a betegutak követését az adatszolgáltató 

lehetővé tette. Első lépésben az egyes betegség-csoportokra vonatkozó egészségügyi ellátások 

igénybevételi gyakoriságaira vonatkozó modelleket teszteltünk (a páciens életkora, neme, a lakhelyére 

vonatkozó információk, az igénybevétel időpontjában fennálló időjárási viszonyok, mint magyarázó 

változókkal). A második lépésben elkezdtük annak vizsgálatát, hogy a paciens, illetve az egészségügyi 

ellátórendszer adatai alapján hogyan lehet előre jelezni azt, amikor egy orvosi beavatkozásnál a paciens 

által ténylegesen igénybevett szolgáltató intézmény nem azonos az egészségügy területi ellátórendszere 

alapján várható intézménnyel. A modellezés második lépésére nézve nem állnak rendelkezésre 

meggyőző irodalmi referenciák, és jelenleg nekünk is csak kezdeti eredményeink vannak. Ezt a lépést 

csak akkor építjük be a betegforgalmi előreszámításba, ha az itt kapott modellek a megfelelő resampling 

tesztek alapján, nagy adatrendszereken is megbízhatónak bizonyulnak. A betegforgalmi előreszámítási 

modellben a KSH demográfiai előreszámítása alapján az egészségügyi ellátó rendszer, különböző 

pályákon történő feltételezett fejlesztései mellett igénybevételi becsléseket fogunk számolni. Az 

eredmények várható felhasználási területe az egészségügyi kapacitások tervezése, a fejlesztések 

hatásvizsgálata. 
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ELTE Társadalomtudományi Kar, Kisebbségszociológia Tanszék 

Elemi projekt címe: A határ, mint komplex rendszer 
 

A határ, mint komplex rendszerA határ, mint komplex rendszerA határ, mint komplex rendszerA határ, mint komplex rendszer    

Sik Endre 
 
 

 

 

 

A határ elválaszt, s ezzel egyidejűleg teremt korlátot és lehetőséget. A határon átjutni költséges, lassú, 

sok esetben a folyamat hátrányos következményekkel jár a határon átnyúló tranzakcióban résztvevők 

számára. Ugyanakkor a határ esélyeket teremt, profitszerzési alkalmat jelent, innovatív megoldásokkal 

kecsegtet. Kutatásunk két olyan határszakaszt (magyar-szlovák és magyar-ukrán) választott az 

összehasonlító elemzés tárgyául, amelyek földrajzilag közel vannak egymáshoz és a közelmúltban sok 

szempontból változtak. A kutatás regionális kutatás abban az értelemben, hogy egy pontosan (és 

tudatosan szűken) körülhatárolt területi egységre koncentrálódik. A kutatás nem regionális kutatás 

abban az értelemben, hogy az adott térséget, mint komplex társadalmi rendszert vizsgáljuk a maga 

teljességében, s ebben a megközelítésben a határ általi megkülönböztetés csak egy (bár kiemelt 

fontosságú) metszet a többi lehetséges (informális gazdaság, etnikai tagoltság, társadalmi rétegzettség) 

metszethez képest. A kutatás tárgya a térség társadalmi folyamatainak megismerése (s a határ 

feltételezett szerepe ezekben). Ennek során a szereplők és intézmények három csoportját 

különböztetjük meg: gazdaság (vállalkozás, munkaerőpiac), politika-igazgatás-média (állami 

szervezetek, pártok, nem kormányzati szervezetek, média), valamint háztartás. Az elemzések során 

vizsgáljuk e három csoporton belül a szereplők „működését”: céljaikat, értékrendjüket, stratégiájukat és 

a közöttük kialakuló kooperáció és konfliktus sajátosságait (ha vannak ilyenek), s mindezekben a határ 

mint korlát és lehetőség hatását (vagy annak hiányát). 
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ELTE Természettudományi Kar - Biológiai Intézet, Biokémiai 
Tanszék 
Elemi projekt címe: Kommunikációs útvonalak DNS-kötő 
fehérjékben 
 

StaStaStaStabilitás és változatosság: DNSbilitás és változatosság: DNSbilitás és változatosság: DNSbilitás és változatosság: DNS----átalakító motorenzimek átalakító motorenzimek átalakító motorenzimek átalakító motorenzimek 
genomgenomgenomgenom----karbantartó működésekarbantartó működésekarbantartó működésekarbantartó működése    

Gyimesi Máté1, Sarlós Kata1, Harami Gábor1, Kocsis Zsuzsa1, 
Ricardo H. Pires2, Módos Károly2, Derényi Imre3, 
Kellermayer Miklós2, Kovács Mihály1 

 
1 „Kommunikációs útvonalak DNS-kötő fehérjékben”- kutatócsoport 
2Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
3ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék 

 
A DNS-szálak szétválasztására sokféle életfolyamat során szükség van annak érdekében, hogy a 

molekula információ-tartalma hozzáférhetővé és változtathatóvá váljék. A szétválasztást DNS-helikáz 

motorenzimek végzik, amelyek az adenozin-trifoszfát (ATP)-molekula hidrolíziséből származó energiát 

hasznosítják a folyamat során. A munkánk során vizsgált genom-karbantartó folyamatokban központi 

szerepet játszanak a RecQ-családba tartozó DNS-helikázok, amelyek közül a humán Bloom-szindróma 

helikázt (BLM) és az Escherichia coli baktérium RecQ-helikázát vizsgáljuk.  

 Kidolgoztunk egy analitikai eljárást, amelynek segítségével gyorsan és precízen meghatározható a 

DNS mentén mozgó motorfehérjék aktivitásának valamennyi fontos paramétere. E módszer 

segítségével megalkottuk a RecQ és BLM enzimek mechanokémiai működésének kvantitatív modelljeit. 

Eredményeink egy olyan egyenirányított, „araszoló” mozgási mechanizmusra világítottak rá, amelynek 

részletes megismerése elősegítheti más DNS-motorok működésének megértését is. 

 A BLM helikáz oligomerizációs állapota – vagyis az, hogy az enzimmolekulák a működés során 

milyen magasabb egységekbe szerveződnek – tisztázatlan, ám központi jelentőségű kérdés. Korábbi 

elképzelésekkel ellentétben kimutattuk, hogy az enzim csak az összetett DNS-szerkezetek kötésekor áll 

össze oligomer formába. E mechanizmus lényegesen meghatározhatja az enzimnek a DNS-hibajavítás 

során kifejtett mechanokémiai aktivitásait.  

 A hibajavítás minőség-ellenőrzésének kulcsfontosságú ellenőrzőpontja, hogy a DNS-helikázok – az 

ún. rekombináz enzimek által a DNS mentén képzett szálak lebontása révén – le tudják állítani az 

„illegitim” helyeken elindult DNS-átrendeződéseket. Jelenlegi kísérleteinkben a minőségellenőrzést 

biztosító enzimatikus folyamatok mechanizmusait derítjük fel. 
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Nem hagyományos helikáz a DNSNem hagyományos helikáz a DNSNem hagyományos helikáz a DNSNem hagyományos helikáz a DNS----hibajavítás hibajavítás hibajavítás hibajavítás 
szolgálatábanszolgálatábanszolgálatábanszolgálatában    

Kocsis Zsuzsa1, Pintér L..2, Haracska L.,2 és Kovács M.1 
1 ELTE Biokémiai Tanszék, “Kommunikációs útvonalak a DNS-kötő fehérjékben” 
kutatócsoport 
2Szegedi Biológiai Központ, MTA, Genetikai Intézet  

 
 

A DNS megkettőzését végző replikációs villák gyakran megtorpannak különböző DNS-károsító 

körülmények következtében. Amennyiben a hiba nem javítódik, az a villa összeomlásához és a sejt 

apoptózisához vezet. Az élesztőgomba (Saccharomyces cerevisiae) – emberi homológokkal is rendelkező 

– Rad5 fehérjének az egyik legfontosabb DNS-javító mechanizmusban, a replikációs villa 

kifordításában van szerepe: a kifordításhoz szükséges szálszétválasztást és szálpárosítást (anellálást) is 

végez. A Rad5 nem rendelkezik kanonikus helikáz-aktivitással: egyszerű kétszálú DNS-en nem képes 

szálszétválasztásra, azonban elágazó, villaszerű struktúrákat bont. A fehérje ATP-lebontó (hidrolizáló) 

képességét vizsgálva megállapítottuk, hogy különbség van a duplaszálú és egyszálú DNS-ek által okozott 

aktivitás-növekedésben. A kétszálú DNS erősebben aktiválja a Rad5-öt, és kísérleteink szerint ehhez 

hasonló a másodlagos szerkezetet mutató szubsztrát hatása. Eredményeinkből adódik továbbá, hogy a 

Rad5 körülbelül 60 bázispár hosszúságban köti a DNS-t. Határozott hosszfüggés sem a dupla, sem az 

egyszálú DNS hatásában nem volt észlelhető, ami sebesség-meghatározó kezdő vagy befejező lépés 

hiányára utal. Jelenleg egyszeri átviteles kísérleteinkben vizsgáljuk, miként vezet az ATP-hidrolízis 

hajtotta duplaszálú DNS transzlokáció a bonyolult DNS szerkezetek feloldásához. 
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Kémiai reakció munkára fogása DNSKémiai reakció munkára fogása DNSKémiai reakció munkára fogása DNSKémiai reakció munkára fogása DNS----átalakító átalakító átalakító átalakító 

enzimekbenenzimekbenenzimekbenenzimekben    

Sarlós Kata, Gyimesi Máté, Kovács Mihály 
 
 

 

Az életet kódoló információt hordozó molekula a DNS, melynek hibamentes megőrzése és 

sokszorosítása esszenciális. A DNS-t számos külső és belső károsító tényező veszélyezteti, többek 

között az anyagcsere során keletkező reaktív oxigéngyökök, vagy az UV-sugárzás. A különböző DNS-

hibák javítására evolúciósan konzervált útvonalak jöttek létre. Az egyik legveszélyesebb hiba a sejt 

számára már kis számban toxikus kettős száltörés, melynek a homológ rekombináción (HR) alapuló 

hibamentes javításában vesznek részt a RecQ-helikázok. A RecQ-helikázok prokariótáktól emberig 

általánosan jelenlevő enzimek. A humán formák közül háromnak a funkcióvesztéses mutációja súlyos, 

örökletes betegségekhez köthető, melyek közös jellemzői a különböző rákos megbetegedésekre való 

nagyfokú hajlam.  

A helikázenzimek az ATP hidrolízise során felszabaduló energiát kapcsolják mechanikai 

munkavégzéshez. E munkát az enzim az egyszálú DNS, mint sín mentén történő egyirányú elmozdulás 

(transzlokáció) során végzi, mely a kettős szállal való találkozáskor a két szál szétválását eredményezi 

(helikáz aktivitás). Munkánk során a fenti három folyamat közötti kapcsoltság hátterében megbújó 

molekuláris mechanizmus felderítésén dolgozunk. Fluoreszcencia-spektroszkópiai, enzimkinetikai, és 

egyedi molekula módszerek segítségével nyerünk információt a folyamatok szerkezeti, dinamikai és 

energetikai hátteréről. E módon közelebb kerülhetünk a HR-n alapuló DNS-hibajavítás molekuláris 

alapjainak megértéséhez. 
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ELTE Természettudományi Kar - Biológiai Intézet, 
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 
Elemi projekt címe: Anyagcsere hálózatok kialakulása 

 

A maximálisan fenntartható információ problémájaA maximálisan fenntartható információ problémájaA maximálisan fenntartható információ problémájaA maximálisan fenntartható információ problémája    

Hubai A.1, Kun Ádám.¹,2 
1ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 
2MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport 

 

 

 

Az információ megőrzésének és továbbadásának problémája kulcskérdés az élet evolúciójában. A 

másolás pontossága korlátozza a fenntartható információ hosszát. Ismereteink szerint a prebiotikus 

körülmények között egyben fenntartható információ kisebb, mint amennyire a legegyszerűbb sejtnek 

szüksége lenne. Az információ azonban több kisebb részletben fenntartható, ez esetben viszont a belső 

kompetíció, s a véletlenszerű osztódás következtében veszhet el információ. Arra kerestük a választ, 

hogy hány egymástól függetlenül másolódó, esszenciális replikátor tartható fent egy vezikulumban. 

Egy stohasztikus, populációdinamikai modell keretében kimutattuk, hogy amennyiben másolódási 

rátájuk azonos, úgy elég nagyszámú (50+) különböző enzim is fenntartható. Viszont az evolúciós út, 

amely az együttműködő (azonos másolási rátájú) enzimekhez vezet igen nehézkes, s féltucat fajta enzim 

esetében is szükséges, hogy a kezdeti replikációs ráták ne legyenek túlságosan különbözőek. Az egyetlen 

lehetséges útnak az tűnik, hogy az enzimek egymás után csatlakoznak a meglevők mellé, s kezdeti 

replikációs rátájuk azonos vagy alacsonyabb a meglevőkéhez képest. 

Az információvesztés többféle módja, s a magas mutációs teher következtében az elméletileg elérhető 

ideális állapot nehézkesen vagy sehogy sem érhető el. Ebből következően úgy gondoljuk, a független 

replikátorokat magukba foglaló protosejtek csak kevés enzimmel rendelkeztek, legtöbb építőkövükhöz a 

környezetre voltak szorulva.  
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A komplex anyagcsere kialakulása az élet keletkezA komplex anyagcsere kialakulása az élet keletkezA komplex anyagcsere kialakulása az élet keletkezA komplex anyagcsere kialakulása az élet keletkezése soránése soránése soránése során    

Kun Ádám1,2 
1ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 
2MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport 
 
Az élet keletkezése a biológiatudomány egyik nagy megoldatlan rejtélye. Egy évmilliók alatt lejátszódó 

történést szeretnénk rekonstruálni, amely az egyszerű, a korai Földön megtalálható molekulákból eljut 

az első élő sejtig. 

A kutatócsoportunkban annak az időszaknak szentelünk kitüntetett figyelmet, amit az akkor mind 

enzimként, mind információhordozóként funkcionáló RNS-ről RNS-világnak neveznek. A korszak 

elején felülethez kötötten kialakultak az RNS molekulák, s autokatalitikus replikációjuk megjelenését 

követően evolúcióképessé váltak. Az első replikátorok minden bizonnyal közvetlenül a replikációt 

segítették, a monomereket előállító enzimek minden bizonnyal később jelentek meg. A replikátorok 

közösséggé fejlődhetnek már az ásványi felszínen is, igaz az elérhető enzimatikus diverzitás korlátozott. 

Idővel valamilyen membránba zárva a replikátorközösség elszakad a felszíntől: ez az első nagy evolúciós 

átmenet. A protosejt anyagcseréje összetettebbé válik, a membrán vele együtt koevolválódik. Kialakul a 

kromoszóma: ez a második nagy evolúciós átmenet. Az anyagcsere-hálózat jelentősen megnövekszik, az 

enzimek specifikussá válnak. Az RNS enzimek (ribozimek) előbb kofaktorként alkalmaznak 

aminosavakat, később a katalízist egyre inkább aminosavak és oligopeptidek végzik. Kialakul a 

transzláció: ez a harmadik nagy evolúciós átmenet. A baktériumok és a archaeak elvállnak egymástól. 

Kialakul a DNS genom: ez a negyedik nagy evolúciós átmenet. Ezen lehetséges út lépéseit vizsgáljuk 

matematikai és számítógépes modellekkel. 
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Specializált enzimek evolúciója és a kromoszómába Specializált enzimek evolúciója és a kromoszómába Specializált enzimek evolúciója és a kromoszómába Specializált enzimek evolúciója és a kromoszómába 
rendeződés kapcsolrendeződés kapcsolrendeződés kapcsolrendeződés kapcsolataataataata    

Szilágyi András1, Kun Á.1,2, Szathmáry E.1,2 
1ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 
2MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport 
 
 

 

 

Az élővilág evolúciójának korai szakaszában, az RNS-világban az enzimek specificitása még igen 

csekély volt, az egyszerű anyagcseréjű sejtek így tudtak túlélni a gyorsan változó, esetleges környezeti 

körülmények között. A specifikus enzimek hiánya azonban csak kis hatásfokú metabolizmust enged 

meg, míg a gyors és effektív anyagcseréhez szükséges specialista enzimek előállítása sejtszinten igen 

nagy költséggel jár. Vizsgálatainkban az enzim-specificitás megjelenésének egy forgatókönyvét 

vázoltuk fel, amelyben megmutatjuk, hogy a specificitás a második „nagy evolúciós átmenet”, a 

kromoszómák megjelenése után jöhetett létre. Modellünkben egy sejt anyagcsere-hálózatát n lépéses 

lineáris enzimkatalizált kémiai reakcióhálózatnak tekintjük. Enzimeink D dimenziós téglatest alakú 

üregek, falaikon funkciós csoportokkal, míg a szubsztrátumok különböző méretű D dimenziós 

téglatestek, oldallapjaikon komplementer funkciós csoportokkal. Az enzimek mérete evolvábilis, a 

katalitikus aktivitást az enzim-szubsztrát átmeneti komplex van der Waals energiájával tekintjük 

arányosnak. Amennyiben a szubsztrátum úgy helyezkedik el az enzimüregben, hogy komplementer 

funkciós csoportok találkoznak, a katalízis a kívánt terméket hozza létre, egyéb esetben az anyagcsere 

szempontjából értéktelen mellékterméket. Egy sejt fitnesze az anyagcsere-hálózat végfluxusa.  

Szimulációink szerint – kromoszomális öröklődés esetén – generalista enzimekből indulva (amelyek 

akkorák, hogy minden szubsztrátumot be tudnak fogadni) specialista enzimek jönnek létre, amelyek az 

evolúció folyamán fokozatosan vesztik el generalista mivoltukat és válnak teljesen specifikussá.  
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ELTE Természettudományi Kar - Biológiai Intézet, Biokémiai 
Tanszék 
Elemi projekt címe: Molekuláris kölcsönhatási ujjlenyomatok 
 

Gyógyszerek hatásainak előrejelzése kölcsönhatási Gyógyszerek hatásainak előrejelzése kölcsönhatási Gyógyszerek hatásainak előrejelzése kölcsönhatási Gyógyszerek hatásainak előrejelzése kölcsönhatási 
ujjlenyomataik segítségévelujjlenyomataik segítségévelujjlenyomataik segítségévelujjlenyomataik segítségével    

Simon Z.1,2, Hetényi Cs. 1, Czobor P. 3, Bitter I. 3, Hári P. 2, 
Yang Z. 1, Zahoránszky-Kőhalmi G. 1, Peragovics Á. 1, 
Vígh-Smeller M. 1, Végner L. 1, Csukly G. 3, Tombor L. 3, 
Jelinek B.1 és Málnási-Csizmadia András1 
1ELTE Biokémiai Tanszék 

     2Delta Informatika Zrt. 
     3SOTE Pszchiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
 
A korai farmakológiai elméletek a gyógyszer-fehérje kölcsönhatásokat mechanisztikus módon írták le, 

feltételezve, hogy a gyógyszerek szelektíven hatnak egy-egy specifikus biológiai célpontra. Mostanra 

megváltozott a kép: a gyógyszereket egyre inkább komplex biológiai hálózatokat befolyásoló ágenseknek 

tekintik. A rendszerszemléletű megközelítések egyre nagyobb tért hódítanak, új, holisztikus szemléletet 

hozva a gyógyszerkutatásba. Feltételezésünk szerint a gyógyszerek komplex tulajdonságai – mint 

amilyen egy in silico előállított interakciós mintázat egy sor fehérjével szemben (Molecular Interaction 

Fingerprints, MIF) – korrelálnak azok hatásprofiljaival. Ebből következően prediktív erővel 

rendelkezhetnek, amelynek felhasználásával az eddig fel nem tárt bioaktivitási tulajdonságok 

előrejelezhetők. Feltételeztük továbbá, hogy az interakciós mintázatban nem kell helyet kapniuk az 

ismert célfehérjéknek ahhoz, hogy hatékony predikciókat állíthassunk elő. Ezt arra alapoztuk, hogy egy 

diverz fehérjekészlettel való kölcsönhatási mintázat azt a kölcsönhatási mintázatot mimikálja, amelyet 

egy gyógyszer testünk valódi fehérjéivel alakít ki, tehát elegendő információt hordoz releváns 

hatáspredikciók elkészítéséhez. A MIF-módszerrel gyógyszermolekulák kölcsönhatási 

ujjlenyomatainak és hatásprofiljainak adatbázisait korreláltatva új potenciális hatásokat prediktáltunk. 

Bizonyos predikcióinkat retrospektív irodalmi analízissel, valamint in vitro és sejttenyészetes 

tesztekkel ellenőriztük. Az ACE-gátló és COX-gátló 

hatásokra kapott predikcióink esetében a jóslások több 

mint 50%-át sikeresen visszaigazoltuk. Ezen kívül két 

molekula esetében sejttenyészetben ellenőriztük a 

hozzájuk jósolt adrenerg és dopaminerg profilt, amit 

szintén sikerült visszaigazolni. 
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Gyógyszermolekulák interaktomikai vizsgálata Gyógyszermolekulák interaktomikai vizsgálata Gyógyszermolekulák interaktomikai vizsgálata Gyógyszermolekulák interaktomikai vizsgálata 
fotoaktiválható származékaik segítségévelfotoaktiválható származékaik segítségévelfotoaktiválható származékaik segítségévelfotoaktiválható származékaik segítségével    

Képiró Miklós, Végner L., Hegyi Gy. és Málnási-
Csizmadia A. 

 

 

Egy gyógyszermolekula számos fehérjével alakíthat ki különböző erősségű kölcsönhatásokat, amik 

módosítják a fehérjék/enzimek működését és egyéb partnerekkel kialakított interakcióit. Ebből adódik, 

hogy a gyógyszerek túlnyomó részének a kívánt hatás mellett számos mellékhatása is van. A 

kölcsönható fehérjepartnerek azonosításával lehetőség nyílik a nem kívánt hatások okainak feltárására, 

illetve az adott hatásmechanizmus pontos megértésére. Módszerünkkel a vizsgálandó gyógyszer 

valamely aromás gyűrűjére azido csoportot szubsztituálunk, mely következtében a molekula 

fotoaktiválhatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy megfelelő hullámhosszúságú fénnyel bevilágítva kovalens 

kötést alakít ki a környezetében lévő, keresztkötésre alkalmas molekulákkal (receptorokkal, egyéb 

fehérjepartnerekkel). A gyógyszer-fehérje komplexeket a keresztkötést követően két-dimenziós 

gélelektroforézissel választjuk el, autoradiográfiával detektáljuk majd tandem tömegspektrometriával 

azonosítjuk. Módszerünkkel tehát egy olyan speciális pillanatfelvétel készítésére van lehetőség, 

amelyen az adott időpillanatban éppen a vizsgált gyógyszermolekulákkal kölcsönható fehérjék 

összességét látjuk. 
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Az enzimek belső súrlódásának energetikai Az enzimek belső súrlódásának energetikai Az enzimek belső súrlódásának energetikai Az enzimek belső súrlódásának energetikai 

modellezésemodellezésemodellezésemodellezése    

Rauscher Anna Á.1, Simon Z.1,2, Szöllősi G. J.3, Gráf 
L.1, Derényi I.3 és Málnási-Csizmadia A.1 
1ELTE Biokémiai Tanszék 
2Delta Informatika Zrt.  

3ELTE Biofizika Tanszék 
 

Az enzimek sok szempontból molekuláris gépeknek tekinthetők, melyeknek vannak egymáshoz képest 

mozgó "alkatrészeik". Ezen alkatrészek mozgása és szerkezetváltozása katalizálja a kémiai reakciókat, 

ez a mozgás az enzimek aktivitásának az alapja. A fehérjekutatás központi kérdésköre, hogy hogyan 

működnek az enzimek, mi hajtja ezeket a mozgásokat, milyen erők hatnak az enzimeken belül. A mi 

érdeklődésünk az enzimreakciók során fellépő belső súrlódásra irányult. Mi az oka, mi a fizikai, 

energetikai háttere annak, hogy a különböző enzimeken belül nagyon különböző súrlódást 

tapasztalhatunk? Közvetlenül nem tudunk erőket, feszültséget mérni egy molekulán belül, csak külső 

megfigyelésekre hagyatkozhatunk, hogyan gyorsul vagy lassul egy reakció, ha változtatjuk a 

hőmérsékletet vagy az enzim környezetének a viszkozitását. Ezekkel a közvetett mérésekkel az enzimek 

belső mozgásai közben fellépő súrlódás és az enzimmolekulák rugalmassága közötti kapcsolatot 

vizsgáltuk. Az eredményeink alapján modelleztük a reakciókat lassító energiagát szerkezetét, mely a 

képen látható. Ezzel az összetett, hierarchikus szerkezettel magyarázzuk azt, hogy a mérések során 

nagyobb súrlódást tapasztaltunk a rugalmasabb szerkezetű enzimekben. 
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ELTE Természettudományi Kar - Biológiai Intézet, Biokémiai 
Tanszék 
Elemi projekt címe: Molekuláris felismerés lineáris 
motívumokkal: szerkezeti, termodinamikai és kinetikai alapelvek 

 

LC8/DYNLL: egy "hub protein" történeteLC8/DYNLL: egy "hub protein" történeteLC8/DYNLL: egy "hub protein" történeteLC8/DYNLL: egy "hub protein" története    

Radnai L.1., Rapali P.1., Szenes Á.1, Bakos A.1, Grolmusz V.2, 
Banóczi Z3., Hudecz F.3, Pál G.1, és Nyitray László.1 

1ELTE TTK, Biokémiai Tanszék  
2ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék 
3ELTE TTK, Kémiai Intézet és ELTE - MTA Peptidkémiai Kutatócsoport 
 

Az életfolyamatok molekuláris szintjén fehérje-fehérje kölcsönhatások (FFK) játsszák a főszerepet. A 

normális, vagy patológiás fehérjeműködések megértéséhez ismernünk kell azon alapelveket, amelyek 

meghatározzák egy-egy FFK erősségét és fajlagosságát. Egy ilyen megértés egyben olyan működésalapú 

gyógyszermolekulák fejlesztésének lehetőségét is ígéri, melyekkel célzottan beavatkozhatunk egyes 

életfolyamatokba. Az általunk vizsgált fehérje egy erősen konzervált ubikviter eukarióta csomóponti 

(hub) protein, az LC8/DYNLL, amely több tucat más fehérjével lép kölcsönhatásra. Az LC8 két azonos 

ligandum kötőhellyel rendelkező homodimer fehérje, amely rendezetlen fehérjerégiókban lokalizálható 

rövid peptidszakaszokat, ún. lináris motívumokat ismer fel. Fő funkciója, hogy dimerizálni és 

stabilizálni tudja a hozzá kötődő fehérjéket, amelyek igen változatos biológiai folyamatokban játszanak 

szerepet, mint például az intracelluláris és nukleáris transzport, apoptózis, DNS hibajavítás, virális 

fertőzések, tumorfejlődés. Egyes rák típusoknál az LC8 a citoszkeletonhoz szekvesztrál pro-apoptózis 

fehérjéket (Bim, Bmf), ezáltal hozzájárulhat a sejtek túléléséhez, a rákellenes gyógyszerekkel szembeni 

rezisztenciához. Az LC8-Bmf kölcsönhatás gátlását megpróbáljuk in vitro evolúcióval kifejlesztett 

bivelens (és sejtpenetráló) peptidekkel és in silico nagy áteresztőképességű dokkolási kísérletekkel 

kiválasztott kismolekulákkal gátolni humán melanoma sejtvonal rendszerekben. 
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Az LC8 dinein könnyű lánc izoformák kölcsönhatása Az LC8 dinein könnyű lánc izoformák kölcsönhatása Az LC8 dinein könnyű lánc izoformák kölcsönhatása Az LC8 dinein könnyű lánc izoformák kölcsönhatása 
különböző partner fehérjékkel: affinitás, aviditás és különböző partner fehérjékkel: affinitás, aviditás és különböző partner fehérjékkel: affinitás, aviditás és különböző partner fehérjékkel: affinitás, aviditás és 
kinetikai analíziskinetikai analíziskinetikai analíziskinetikai analízis    

Radnai László1, Rapali P.1, Hódi Zs.1, Süveges D.1, Molnár 
T.1, Kiss B.1, Bécsi B.2, Erdődi F.2, Buday L.3,4, Kardos J.1, 
Kovács M.1, Nyitray L.1 

1ELTE Biokémiai Tanszék 
2Debreceni Egyetem, OEC, ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet 
3MTA SZBK Enzimológiai Intézet 

      4Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet 
 

Az LC8 dinein könnyű lánc (DYNLL) egy rendkívül konzervált eukarióta csomóponti („hub”) fehérje, 

melynek számos kötőpartnere és funkciója ismert. Összehasonlítottuk az emlősökben található két 

izoforma (DYNLL1 és DYNLL2) különböző partnerekhez történő kötődésének kinetikai és 

termodinamikai paramétereit. A két izoforma rendkívül hasonló viselkedést mutatott. Megmértük négy 

különböző partner DYNLL2-höz történő kötődését, amely mikromólos nagyságrendű disszociációs 

állandóval jellemezhető. A komplexképződés általában entrópikusan és entalpikusan is kedvező. 

Érdekes, hogy a legtipikusabb kötőmotívum ez alól kivétel: a reakció csak entalpikusan kedvező, 

ráadásul gyorskinetikai méréseink szerint a komplex disszociációja ebben az esetben nagyságrendekkel 

lassabb. Mivel a kötőpartnerek többsége in vivo dimer, vizsgáltuk bivalens ligandumok kötődését is. 

Ezek – összehasonlítva a megfelelő monomerekkel – két-három nagyságrenddel erősebb kötődést, azaz 

jelentős aviditást mutattak. A kinetikai mérések felfedték továbbá a partnerek kötődési 

mechanizmusának részleteit is, melyet az ún. konformációs szelekció modell segítségével lehet a 

legjobban leírni. Végül a DYNLL foszforilációs módosításának hatásait is vizsgáltuk a kötődésre; a 

foszforiláció a látszólagos affinitást két nagyságrenddel csökkentette. 
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Az LC8/DYNLL csomóponti fehérjéhez kötődő Az LC8/DYNLL csomóponti fehérjéhez kötődő Az LC8/DYNLL csomóponti fehérjéhez kötődő Az LC8/DYNLL csomóponti fehérjéhez kötődő 
szekvencia motívum jellemzése és számos új humán szekvencia motívum jellemzése és számos új humán szekvencia motívum jellemzése és számos új humán szekvencia motívum jellemzése és számos új humán 
kölcsönható fehérje jóslása in vitro irányított kölcsönható fehérje jóslása in vitro irányított kölcsönható fehérje jóslása in vitro irányított kölcsönható fehérje jóslása in vitro irányított 
fehérjeevolúció segítségévelfehérjeevolúció segítségévelfehérjeevolúció segítségévelfehérjeevolúció segítségével    
 
Rapali Péter1, Radnai L.1, Süveges D., Harmat V.2, 3, 
Tölgyesi F.4, Wahlgren Y. W.5, Katona G.5, Nyitray L.1, 
Pál G.1 
 

1ELTE Biokémiai Tanszék 
2ELTE Kémiai Intézet 

    3MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport 

    4Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
    5 University of Gothenburg, Department of Chemistry 

 
Az LC8 dinein könnyűlánc (DYNLL) egy evolúciósan konzervált, homodimer eukarióta csomóponti 

fehérje („hub protein”). Mára közel 40 ismert, változatos funkcióval rendelkező fehérjepartnerét írták 

le, melyeket kötődésük által képes szabályozni. A kölcsönhatás a partnerek rendezetlen régióiban 

található 8 aminosav hosszúságú lineáris motívummal alakul ki. Jelen tanulmányunkban egy nagy 

áteresztőképességű, in vitro irányított evolúciós megközelítést (fág bemutatás) használva elvégeztük a 

DYNLL-lel kölcsönható motívum első részletes kvantitatív összehasonlító analízisét. Eredményeink 

alapján egy, az eddig ismert legerősebben kötődő motívumnál közel 20-szor nagyobb affinitású peptidet 

sikerült előállítanunk, melyet a DYNLL kompetitív inhibitoraként lehet majd használni. A 

megnövekedett affinitásra térszerkezeti vizsgálatok adnak magyarázatot. Az in vitro evolúció által 

jellemzett mintázat alapján számos új humán DYNLL-partnerfehérjét jósoltunk nagy 

megbízhatósággal. A legnagyobb megbízhatósággal jósolt kölcsönható partner (EML3) interakcióját 

sikerült kísérletesen is igazolnunk. 
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ELTE Természettudományi Kar - Fizikai Intézet, Atomfizikai 
Tanszék 
Elemi projekt címe: Extragalaktikus asztrofizika 
 

 

A PanA PanA PanA Pan----STARRS égtérképezési projekt: miért épít STARRS égtérképezési projekt: miért épít STARRS égtérképezési projekt: miért épít STARRS égtérképezési projekt: miért épít 
csillagászati távcsövet az amerikai légierő?csillagászati távcsövet az amerikai légierő?csillagászati távcsövet az amerikai légierő?csillagászati távcsövet az amerikai légierő?    

Frei Zsolt1 
1ELTE Fizikai Intézet 
 
 

 

 

Az 1920-as évek óta tudjuk, hogy a csillagok galaxisokba tömörülnek az égen, az elmúlt 30 évben pedig 

elkezdtük részletesen is feltárni ezek égi elhelyezkedését, az Univerzum nagyléptékű szerkezetét. A 

kisebb méréseket (mint amilyenek a „CfA-Slice” vagy a „Pencil Beam” voltak) 2000-ben követte a Sloan 

Digital Sky Survey (SDSS). Ez 5 évig fényképezte az eget, és 100 millió galaxis képét készítette el. Ezek 

közül minden századiknak megmérte a távolságát is. A mai napig az SDSS a legértékesebb 

extragalaktikus asztrofizikai adatbázis. 

A Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) egy olyan, technikailag 

jelenleg legfejlettebb műszer, amely a teljes égboltfényképezést 5 nap alatt meg tudja ismételni. A 

rendszeres észlelések eredményeképpen a projekt futamidejének végén, három év elteltével 

ténylegesen petabyte méretű adatbázis jön majd létre. Az ELTE a TÁMOP-pályázat támogatásával 

csatlakozott a projekthez, és ebben elsősorban extragalaktikus asztrofizikai kutatásokat végez. 

Hozzájárulunk a rendszer elkészültéhez (galaxis-morfológiai részeket készítünk a fotometrikus 

szoftverhez), a galaxisok tulajdonságait, távolságaikat (fotometrikus vöröseltolódás útján) vizsgáljuk. 

Terveink között szerepel a Pan-STARRS és a WMAP adatainak összevetése, illetve kozmológiai 

kutatások végzése is. 
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Asztrofizikai égboltfelmérések statisztikai vizsgálataAsztrofizikai égboltfelmérések statisztikai vizsgálataAsztrofizikai égboltfelmérések statisztikai vizsgálataAsztrofizikai égboltfelmérések statisztikai vizsgálata    

Kovács András1, Szapudi, I.2, Frei Zs.1 

1ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 
2University of Hawaii, Institute for Astronomy 
 

 

 

A nagy adatbázisok statisztikai vizsgálata nagyon hatékony eszköz a precíziós kozmológia korában. A 

nagyskálás szerkezet feltárása önmagában is fontos feladat, ám azért is jelentős, mert segítségével 

információkat lehet szerezni a kozmikus háttérsugárzásra előtérként rakódó hatásokról is. Több fontos 

kutatási terület létezik ebben a témakörben, például az Integrált Sachs-Wolfe effektus (ISW), a 

Sunyaev-Zeldovich effektus, a Rees-Sciama effektus vagy épp a gravitációs lencsehatás. A 

háttérsugárzás hőmérséklet-fluktuációit feltáró WMAP-műhold, illetve a legújabb égboltfelmérések 

közti kereszt-korrelációk hasznos eszközt adnak a kezünkbe, melynek segítségével számos kozmológiai 

modell paramétereire lehet megszorításokat tenni. Ráadásul az ISW effektus segítségével 

feltérképezhetővé válhatnak a sötét energia tulajdonságai is. Ezen összetett vizsgálati módszerek 

mellett maguknak az egyes adatbázisoknak a részletes vizsgálata is alkalmas új eredmények 

produkálására, ilyen például a kozmikus háttérsugárzás fázis-statisztikájának vizsgálatakor 

alkalmazható nemrég kifejlesztett saját technika, az általánosított fázisok módszere. A kutatás célja 

lehetőség szerint minél több ilyen adatbázis részletes vizsgálata, új módszerek kifejlesztése, az 

eredmények kiértékelése és összevetése az irodalomban található korábbi eredményekkel. 
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ELTE Természettudományi Kar - Fizikai Intézet, Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszék 
Elemi projekt címe: Komplex genetikai hálózatok vizsgálata 

 

Az Internet Komplex GeográfiájaAz Internet Komplex GeográfiájaAz Internet Komplex GeográfiájaAz Internet Komplex Geográfiája    

Vattay Gábor, Kallus Zsófia, Hága Péter, Mátray Péter 
 

 

 

 

 

A fizikai Internet földrajzi elhelyezkedése természeténél fogva fontos hálózati tulajdonságokat határoz 

meg. Ebben a cikkben az Internet topológiájának térbeli tulajdonságait elemezzük. Konkrétan az 

Internet linkek élhossz eloszlását mutatjuk be – ami egy reprezentatív IP-cím lista elemeinek földrajzi 

beágyazásán keresztül vált lehetővé. Ehhez a Spottert, egy új IP geolokációs eljárást alkalmaztuk, az 

adatsor pedig egy földrajzilag szétszórt topológia-felderítő kampány eredménye. Miután megmutatjuk 

az Internet csomópontok térbeli likelihood függvényét, az élhossz eloszlás leírásának két 

megközelítését ismertetjük. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az eloszlás három jól 

elkülönülő karakterisztikus hossztartományra bomlik, melyeket rendre a regionális, 

transzkontinentális illetve az interkontinentális összeköttetéseknek feleltethetünk meg. Ezeken a 

szakaszokon az eloszlás különböző kitevőjű hatványfüggvényekkel írható le.  



 
www.kp.elte.hu 
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bolyongási folyamatokrabolyongási folyamatokrabolyongási folyamatokrabolyongási folyamatokra    

Fekete Attila és Barankai Norbert 
 
 

 

 

Komplex hálózatokon gyakran transzport folyamatok is végbemennek. Az úthálózatokon például 

járművek haladnak, a szociális kapcsolatokon keresztül pletykák, szexuális kapcsolatokon keresztül 

pedig vírusok terjedhetnek.  Bizonyos rendszerekben a hálózatban haladó részecskék sorbanállásra is 

kényszerülhetnek, melyre az egyik legfontosabb példa az internet. Az korábbról is jól ismert, hogy a 

sorbanállási hálózatokban fázisátalakulás alakulhat ki torlódott és szabad fázisok között.  Az azonban 

kevésbé ismert, hogy hogyan befolyásolja a fázisátalakulás jellemzőit a hálózat szerkezete, amelyen a 

transzport folyamat zajlik.  Az előadásban megvizsgálunk egy egyszerű véletlen bolyongásos modellt, 

melyben a fázisátalakulás jól megfigyelhető.  Közelítő analitikus formulát adunk a torlódás 

kialakulásának kritikus küszöbértékre, melyben egyszerűen szétválaszthatóak a hálózatra jellemző, 

valamint a transzport folyamatra jellemző mennyiségek. Megvizsgáljuk a formula érvényességét 

különböző határesetekben, valamint Erdős-Rényi, Watts-Strogatz és Barabási hálózatok esetén 

numerikus szimulációkkal is összehasonlítjuk az eredményeket. 
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Homonnai Viktória és Jánosi Imre 
 
 

 

 

Két friss kutatási beszámoló is foglalkozik a globális klímaváltozás és a sztratoszférában nyomokban 

megtalálható vízpára koncentráció lassú eltolódásának kapcsolatával [1,2]. Ezen munkák adatainak 

szemrevételezése azonnal felveti az olvasókban a kérdést, hogy a gyenge lineáris trendek, amelyek 

nagyon zajos adatsorokra történő illesztés eredményeként adódtak, tekinthetőek-e statisztikailag 

szignifikánsnak, avagy technikai hibák következményei? Munkánk során feldolgoztuk a Boulder 

mérőállomáson mintegy három évtizede rögzített mérőszondás magassági profil adatokat, és az 

adatkeverés (“shuffling”) technikájának segítségével azonosítottuk azokat a szinteket, ahol a trend 

szignifikánsnak bizonyult. Eredményeink több pontban ellentmondásban állnak az említett cikkek 

megállapításaival. 

[1] Susan Solomon, et al.: Contributions of stratospheric water vapor to decadal changes in the rate of 

global warming. Science 327327327327, 1219 (2010); doi: 10.1126/science.1182488 

[2] Hurst, D. F., S. J. Oltmans, H. Vömel, K. H. Rosenlof, S. M. Davis, E. A. Ray, E. G. Hall, and A. F. 

Jordan (2011), Stratospheric water vapor trends over Boulder, Colorado: Analysis of the 30 year 

Boulder record, J. Geophys. Res., 116116116116, D02306, doi:10.1029/2010JD015065. 
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ELTE Természettudományi Kar - Fizikai Intézet Biológiai Fizika 
Tanszék 
Elemi projekt címe: Nagy adatbázisokon alapuló hálózatok 
statisztikus fizikai modellezése, klaszterezése és dinamikája 
 

Nagy hálózatok szerkezetének statisztikus fizikai és Nagy hálózatok szerkezetének statisztikus fizikai és Nagy hálózatok szerkezetének statisztikus fizikai és Nagy hálózatok szerkezetének statisztikus fizikai és 
bioinformatikai módszerekkel való kutatásabioinformatikai módszerekkel való kutatásabioinformatikai módszerekkel való kutatásabioinformatikai módszerekkel való kutatása    

Vicsek Tamás    

 

 

 

Előadásomban áttekintem a csoportomban TÁMOP-támogatással folyó kutatások eredményeit. Itt 

most ezek közül csak kettőt említek, mert a továbbiakról külön előadásokban is lesz szó. 

(1) Többmilliós, gyakran használt, eltérő eredetű hálózatok hierarchikus szerkezetének mérése: A 

hálózatok a Wikipédia cikkei (kb. 3M csúcs) hiperlinkekkel összekötve (kb. 80M él), az Amazon 

árucikkek (kb. 3.5M csúcs, >5M él) együtt vásárlási hálózata és a YouTube videók (>2M csúcs) ajánlási 

hálózata. Az első hálózat kollaborációs, a másik kettő emberi döntéseket és más információkat összegez. 

Elsődleges mért mennyiségünk az adott csúcsból kiinduló információ elterjedési sebessége egy olyan, 

fertőzési típusú véletlen terjedéssel, amelyben a fertőzési képesség állandó, de időlépésenként rögzített 

(=1) átadási számú. E mennyiség csúcsonkénti szórásának eloszlásából kívánunk következtetni a 

hálózat hierarchikusságára és a hierarchia típusára. 

Szerzők: Szántó Ádám, Farkas Illés, Palla Gergely, Vicsek Tamás 

(2) A PathwayLinker hálózatos bioinformatikai webszerver fejlesztése: A szerver célja a felhasználó által 

megadott fehérje és kölcsönható partnerei között a jelátviteli útvonalakban részt vevő tag fehérjék 

felülreprezentáltságának vizsgálata. 

Szerzők: Farkas Illés, Szántó Ádám, Korcsmáros Tamás 
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Multifraktál alapú hálózatkészítésMultifraktál alapú hálózatkészítésMultifraktál alapú hálózatkészítésMultifraktál alapú hálózatkészítés    

Palla Gergely1, Pollner Péter1 és Vicsek Tamás1,2 

1MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport, 
2ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék  

 
 

 

A természet- és a társadalom különféle részrendszereit leíró komplex hálózatok számos gráfmodellt 

ihlettek az elmúlt évtized során, melyek nagymértékben segítették a vizsgált hálózatok egyes speciális 

tulajdonságainak mélyebb megértését és a külön fajta hipotézisek tesztelését. Az egyes rendszerekre, 

vagy egyes tulajdonságokra koncentráló modellek mellett felmerült az igény az általánosabb módszerek 

iránt is, melyeknél bizonyos paraméterek változtatásával a generált gráfok tulajdonságai széles skálán 

változhatnak. A nemrég bevezetett multifraktál hálózatgenerátor egy ilyen általános megközelítést 

kínál, melynek lényege, hogy az élbekötési valószínűségeket egy (nagyon egyszerű generáló mértékből 

kapott, az iterációk során egyre finomabb struktúrát felvevő) multifraktálból húzzuk, így hozva létre egy 

véletlen gráfot. A multifraktál generáló mértékének változtatásával a kapott véletlen gráfok statisztikus 

tulajdonságai is nagymértékben változtathatók (pl. a fokszámeloszlás lehet gyorsan lecsengő vagy 

hatványfarkú). Az így előállított hálózatokban egy érdekes csúcs izolációs effektust tapasztaltunk 

extrém nagy gráf méretek esetén (a valós hálózatok mérettartományában ez általában elhanyagolható). 

Megmutattuk, hogy ennek hátterében az áll, hogy a multifraktál fokszámeloszlást meghatározó vetülete 

egy kitüntetett irányba esik. Ez alapján bevezettünk egy apró módosítást a konstrukcióban, mely a 

multifraktál elforgatásával kiküszöböli a túlzott mértékű csúcs izolációt. Ezen felül megkezdtük egy 

Maximum-likelihood becslésen alapuló módszert kidolgozni egy megadott hálózathoz tartozó optimális 

generáló mérték visszafejtésére. 
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Útvonalak összetÚtvonalak összetÚtvonalak összetÚtvonalak összetett rendszerekbenett rendszerekbenett rendszerekbenett rendszerekben    

Farkas Illés, Orosz Katalin, Palla Gergely, 
Pollner Péter, Tibély Gergely, Szántó Ádám, 
Vicsek Tamás 

 
 

Összetett rendszerek leírásának egyik hatékony eszköze a rendszert alkotó elemek közti kapcsolatokat 

ábrázoló hálózat. A hálózat alapvetően csomópontokból és a csomópontokat összekötő élekből áll. Ha 

ennél több információt szeretnénk a hálózati leíráshoz használni, a csomópontokhoz címkéket is 

rendelhetünk. Nagy hálózatok esetén a címkék sokfélék lehetnek, ezért hasznosnak bizonyul, ha egy 

kiegészítő struktúrát definiálunk a címkék felett. Ennek a kiegészítő struktúrának a segítségével a 

címkék több szintű csoportosítása, valamint a címkék közti gyors keresés válik lehetővé. Egy ilyen 

struktúra jellemzéséhez használható mértéket és a struktúra önszervező kialakítását adó modellt 

mutatunk be néhány illusztratív példa segítségével.  

Bemutatunk néhány további példát is, ahol a hálózat topológiája alapján határozunk meg a hálózat 

csomópontjai feletti, a fentiekhez hasonló tulajdonságú struktúrát.  
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ELTE Természettudományi Kar - Földrajz- és Földtudományi 
Intézet, Meteorológiai Tanszék 
Elemi projekt címe: Regionális éghajlatszimulációk ENSEMBLE 
típusú klímamodell-együttesekkel 
 

Regionális éghajlatszimulációk ensemble típusú Regionális éghajlatszimulációk ensemble típusú Regionális éghajlatszimulációk ensemble típusú Regionális éghajlatszimulációk ensemble típusú 
klímamodellklímamodellklímamodellklímamodell----együttesekkelegyüttesekkelegyüttesekkelegyüttesekkel    

Bartholy J., Pongrácz R., Barcza Zoltán, Miklós E. és Kis A. 
 
 

 

 

A globális éghajlati modellekkel készített klímabecslések pontossága regionális térskálán nem 

megfelelő. Ezért a finomabb skálájú légköri folyamatokat leíró korlátos tartományú beágyazott 

modellek szimulációi a globális modellek eredményeit bemenő paraméterként használják fel. Az 

Európai Unió támogatásával 2004 és 2009 között megvalósult ENSEMBLES projekt 25 km horizontális 

felbontást alkalmazó regionális klímamodellek 1951-2100 közötti szimulációit készítette el a teljes 

európai térségre. A szimulációs futtatásokhoz a regionális klímamodellek számára szükséges meghajtó 

kezdeti- és peremfeltételeket három különböző globális modell szolgáltatta: (1) a brit Hadley Központ 

által kifejlesztett HadCM, (2) a német Max-Planck Intézet által fejlesztett ECHAM és (3) a francia 

Météo-France modellje, az ARPEGE. A modellfuttatások mind a közepesnek tekinthető A1B szcenáriót 

alkalmazták, mely a légköri szén-dioxid koncentráció-szintjének valamelyest lassuló ütemű 

növekedését vetíti előre, s 2100-ra már meghaladhatja a 700 ppm-et. Ebben az előadásban a Kárpát-

medence térségére elemezzük a hőmérsékleti és csapadékviszonyok éves, évszakos és havi skálán 

várható változását a finom térbeli felbontású regionális modell-outputok felhasználásával. Az 

eredmények a melegedést, valamint a nyári szárazodást és téli csapadéknövekedést (ld.: ábra) 

valószínűsítik. Mind a hőmérséklet, mind a csapadék esetén az extrém események XXI. századi 

gyakoriságnövekedésére számíthatunk, mely a társadalom egésze és a gazdaság számos ágazata számára 

komoly alkalmazkodást, s a tervezési stratégiák átgondolását igényli.  

 
 



 
www.kp.elte.hu 

RichardsonRichardsonRichardsonRichardson----extrapolációextrapolációextrapolációextrapoláció     és alkalmazása meteorológiai  és alkalmazása meteorológiai  és alkalmazása meteorológiai  és alkalmazása meteorológiai 
modellekbenmodellekbenmodellekbenmodellekben    

Brajnovits B1., Faragó I.2, Havasi Ágnes1 
1ELTE Meteorológiai Tanszék 
2ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék 
 

 

Az időjárás előrejelzése és a klímakutatás során gyakran parciális differenciálegyenlet-rendszerek 

megoldása a feladatunk. Mivel ezek megoldása többnyire nem adható meg zárt alakban, ezért a pontos 

megoldás helyett közelítő numerikus megoldást használunk.  

A modellek numerikus integrálása során gyakran beleütközünk abba a problémába, hogy egy rögzített 

lépésköz esetén a numerikus megoldás a gyakorlati igényekhez képest nem elegendően pontos. Az ilyen 

helyzetekben az a megszokott eljárás, hogy a nem kielégítő pontosságú eredményt figyelmen kívül 

hagyjuk, és újra, kisebb lépésközzel futtatjuk le a modellt az előre meghatározott pontosság elérése 

érdekében. Ez azonban a korábban elvégzett számításokat feleslegessé teszi, és így ez a megközelítés 

igen költséges. 

E tekintetben jelent újdonságot a meteorológiai célú felhasználás körében egy olyan módszer 

bevezetése, amelynek alkalmazása során a kevésbé pontos megoldást felhasználva jutunk pontosabb 

eredményhez. Tegyük fel, hogy a felhasznált numerikus módszer p-ed rendben pontos. A Richardson-

extrapoláció alkalmazása során a hosszabb és a rövidebb lépésközzel kapott megoldást megfelelően 

kombinálva (p+1)-ed rendben pontos módszert nyerünk. 

Az előadásban a Richardson-extrapoláció hatékonyságát egy egyszerűsített globális széndioxid-modell 

példáján demonstráljuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a módszer alkalmazása bonyolultabb 

meteorológiai modellekben (és egyéb időfüggő feladatok megoldása során) is rendkívül hasznos lehet, 

hiszen adott pontosság esetén költséghatékonyabb, illetve azonos mennyiségű számítás mellett 

pontosabb lehet, mint más módszerek.  
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Magyarország átlagos és extrém éghajlati viszonyainak Magyarország átlagos és extrém éghajlati viszonyainak Magyarország átlagos és extrém éghajlati viszonyainak Magyarország átlagos és extrém éghajlati viszonyainak 

várható változásai a PRECIS modellbecslések alapjánvárható változásai a PRECIS modellbecslések alapjánvárható változásai a PRECIS modellbecslések alapjánvárható változásai a PRECIS modellbecslések alapján    

Pieczka Ildikó., Bartholy J. és Pongrácz R.  
 
 

 

Az éghajlatváltozás és az azzal foglalkozó kutatások napjainkban igen nagy nyilvánosságot kapnak. 

Mára már nem vitatható, hogy a fokozódó emberi tevékenységek következményeként globális 

felmelegedésnek lehetünk tanúi (IPCC, 2007). Kutatócsoportunk célja, hogy regionális 

modelleredmények segítségével számszerűsítse Magyarország éghajlati viszonyainak XXI. században 

várható változásait. Ezt ebben az előadásban a PRECIS (PPPProviding ReReReRegional CCCClimates for IIIImpact 

SSSStudies) szimulációi alapján mutatjuk be. A modellt a Brit Meteorológiai Szolgálat Hadley 

Központjában fejlesztették ki, horizontális rácsfelbontása 25 km, s vertikálisan 19 szintet tartalmaz. 

Szimulációinkhoz a kezdeti- és peremfeltételeket a HadCM3 globális éghajlati modell szolgáltatta. Az 

első futtatások az 1961–1990 közötti referencia időszakra és a 2071–2100 közötti célidőszakra készültek 

(a pesszimistább A2 és az optimistább B2 szcenárió figyelembevételével). Az időszeletekre vonatkozó 

szimulációkon túl az 1951–2100 időszak egészére is végeztünk egy tranziens futtatást, melyhez a 

közepes A1B szcenáriót alkalmazzuk. Eredményeink alapján a következő változásokra számíthatunk: 

átlagosan melegebb éghajlat, mely nyáron a legnagyobb mértékű (akár 6 °C-ot is meghaladó 

hőmérsékletnövekedés is előfordulhat), és jelentős szárazodással (szcenáriótól függően 30-60%-os 

csapadékcsökkenéssel) párosul (ld.: ábra), kevesebb hideg és több meleg extrémum, a csapadék éven 

belüli eloszlásának átrendeződése.  
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ELTE Természettudományi Kar - Földrajz- és Földtudományi 
Intézet Csillagászati Tanszék 
Elemi projekt címe: Kozmikus struktúrák térbeli és időbeli 
felbontása és modellezése űrcsillagászati mérések 
felhasználásával 
 

Kompresszibilis magnetokonvekció masszíKompresszibilis magnetokonvekció masszíKompresszibilis magnetokonvekció masszíKompresszibilis magnetokonvekció masszívan parallel van parallel van parallel van parallel 
numerikus szimulációi és a napfoltok szerkezete  numerikus szimulációi és a napfoltok szerkezete  numerikus szimulációi és a napfoltok szerkezete  numerikus szimulációi és a napfoltok szerkezete      

Petrovay Kristóf 
 
 

 

 

A csillagok és más égitestek belsejében felszabaduló hőt gyakran konvektív áramlások szállítják a 

felszínre - ez a helyzet a Nap burkában is. A forró plazmában ugyanakkor a konvekcióval együtt járó 

körkörös mozgást gátolhatja, ha erős mágneses tér van jelen, mint a napfoltok esetében. A turbulens 

magnetokonvekció numerikus modellezésére kétféle megközelítés használatos: a minden fizikai hatást 

a lehető legpontosabban figyelembe venni igyekvő realisztikus szimulációk és az egyszerűbb, de a fizikai 

összefüggések mélyebb megértését és a paramétertér letapogatását lehetővé tevő idealizált numerikus 

kísérletek. A csoportunk által kifejlesztett modell az utóbbi kategóriába tartozik. Az előadás bemutatja 

szimulációink eredményeit, összeveti azokat más, korábbi eredményekkel és a napfoltokban az utóbbi 

évek nagyfelbontású észlelései által feltárt finomszerkezettel.  

Kísérleteinkben a függőleges mágneses térrel átjárt kompresszibilis magnetokonvekció egy új formáját 

azonosítottuk. Ez az ún. F/S átmeneti forma köztes jelleget mutat két korábban is ismert tartomány, a 

fluxusszeparáció és a kisléptékű konvekció között.  A megfigyelésekkel való összevetés és a felléptéhez 

szükséges mágneses térerősség alapján az F/S mozgásforma valósulhat meg a napfoltok umbrájában. 

 
 
Az ábrán az általunk szimulált konvektív réteg "felszínén" mutatkozó változásokat mutató animáció képkockáit látjuk az 
F/S mozgásforma esetén; felső sorban az áramlási sebesség, alsó sorban a mágneses térerősség függőleges 
komponensét mutatják a színkódok. 
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Mágneses tér léptékfüggésének vizsMágneses tér léptékfüggésének vizsMágneses tér léptékfüggésének vizsMágneses tér léptékfüggésének vizsgálata a Nap gálata a Nap gálata a Nap gálata a Nap 
nyugodt fotoszférájábannyugodt fotoszférájábannyugodt fotoszférájábannyugodt fotoszférájában    

Marschalkó Gábor és Petrovay K. 
 

 

 

A Nap nyugodt fotoszférájának vizsgálatakor egy fontos tényezőről nem feledkezhetünk meg: 

műszereink felbontása alapvetően befolyásolja az általunk mért előjel nélküli mágneses tér erősségét, 

hiszen a felbontási határ alatti ellentétes előjelű mágneses fluxusok kioltják egymást, vagyis a 

felbontással együtt az előjel nélküli mágneses fluxus is növekszik. J. O. Stenflo a Hinode napfizikai 

műhold adatai alapján megállapította, hogy a mért előjel nélküli mágneses fluxus és műszereink 

felbontása között hatványfüggvény alakú kapcsolat mutatható ki (ez az ún. kioltási függvény). Mi 

levezettünk egy analitikus összefüggést a turbulens mágneses energiaspektrum és a kioltási függvény 

között, melyet Monte Carlo szimulációk segítségével szeretnénk igazolni, illetve az analitikus 

összefüggés érvényességi tartományán túlra kiterjeszteni. 

 

Hideg C3PO felHideg C3PO felHideg C3PO felHideg C3PO felhőmagok eloszlása a Galaxisbanhőmagok eloszlása a Galaxisbanhőmagok eloszlása a Galaxisbanhőmagok eloszlása a Galaxisban    

Marton Gábor1,2, Tóth L. V.1, Zahorecz S.1, Verebélyi 
E.1,2, Pásztor L.3 és a ”Planck collaboration” kutatói  
1ELTE Csillagászati Tanszék 
2IRAP, Toulouse 
3MTA TAKI 
 
 

Az ELTE Csillagászati Tanszékén a Planck-űrtávcső hideg felhőmag-jelölteket tartalmazó 

katalógusában (C3PO) található objektumok Galaxison belüli eloszlását vizsgáltuk. Ezek az objektumok 

fontos állomásai a csillagkeletkezés korai szakaszának. A minimális kifeszítő fa (MST) módszer 

segítségével csoportokat azonosítottunk és vizsgáltuk azok elnyúltságát. A csoportok száma 

szignifikánsan magasabb, mint az ugyanannyi forrást tartalmazó véletlen mintákban. A C3PO-ban a 

nagyobb elemszámú csoportok száma is magasabb. A csoportok elnyúltsága a C3PO-ban és a véletlen 

mintákban hasonló. Az objektumok eloszlását összevetettük a galaktikus infravörös porgyűrűk 

(Könyves és mtsai., 2006), valamint a Heiles-féle nagy sebességű atomos hidrogénből álló gömbhéjak 

(Heiles, 1984) eloszlásával. Szignifikánsan több objektumot találtunk a porgyűrűkön és héjakon. 

Statisztikai elemzésünk alapján nagy valószínűséggel nem véletlen egybeesésről van szó, és a 

Tejútrendszeren belüli csillagkeletkezésnek kitüntetett helyei az említett struktúrák. Kutatásunk része 

a "Galactic cold cores Herschel key project" nemzetközi programnak. Heiles, C., 1984, ApJS, 55, 585 

Könyves, V., Kiss, C., Moór, A., Kiss, Z. T., & Tóth, L. V. 2007, A&A, 463, 1227 
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ELTE Természettudományi Kar - Földrajz- és Földtudományi 
Intézet Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
Elemi projekt címe: Geofizikai áramlási és hullámterjedési modellek 

    

Paraméterbecslés a szénhidrogénParaméterbecslés a szénhidrogénParaméterbecslés a szénhidrogénParaméterbecslés a szénhidrogén----kutatáshoz kapcsolódó kutatáshoz kapcsolódó kutatáshoz kapcsolódó kutatáshoz kapcsolódó 
geofizikai szondázások eredményeibőlgeofizikai szondázások eredményeibőlgeofizikai szondázások eredményeibőlgeofizikai szondázások eredményeiből    

Balázs László 

 

 

Az előadásban bemutatjuk a geofizikai információ szerzés alapjául szolgáló, többlépcsős 

paraméterbecslési eljárásokat, melyek a szénhidrogén telepek feltárásában a készletek becslésében is 

fontos szerepet játszanak, kiemelve a javítás lehetőségeit. Az alkalmazott geofizika mesterséges vagy 

természetes források körül kialakuló fizikai terek eloszlását méri a vizsgált tartomány peremén, azzal a 

céllal, hogy a tartományon belül meghatározza a tér eloszlását meghatározó fajlagos fizikai jellemzők 

eloszlását, majd egy következő lépcsőben a fizikai jellemzők és a kőzet összetevők eloszlásának 

kapcsolatát. A fenti eljárásban kulcsszerepet kap a vizsgált tartomány kevés paraméterrel jellemzett 

modellje, mely geometriai paraméterek segítségével egyszerűsíti a vizsgálandó valós kőzetfizikai 

jellemzők eloszlását. A paraméter tér a mérések terében válik mérhető vektortérré. Ebben a térben 

történik az illesztés is, melynek során a felállított valószínűségi modell alapján, a mérési eredmények 

valódi és modell értéke közötti távolság által definiált funkcionált kell minimalizálni. A mérések terében 

az eltérés vektor komponenseit korrelálatlan mérési hibáknak tekintjük. Ezen a módon a modellhiba is 

mérési hibaként jelenik meg, mely a legtöbb esetben jóval meghaladja a szondák mérési 

bizonytalanságát. Az előadás a modellhiba szerepét és csökkentésének lehetséges módját tárgyalja, 

majd a fajlagos ellenállás mérések esetét kiemelve konkrét példával is illusztrálja azt. A valóságot 

jobban leíró modellek esetében azonban a tartományonként konstans fizikai paraméterek helyett 

folytonos függvények szerint változást is megengedjük, mely jóval bonyolultabb parciális 

differenciálegyenletekre vezet. 

 
 
Szénhidrogén-iparifúrásban mért ellenállás mérések alapján végzett radiális fajlagos ellenállás profil becslése különböző 
modellekkel. A becslés eredménye alapvető jelentőségű a kőzetek szénhidrogén taralmának meghatározásában.  
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A növénytakaró állapotának vizsgálata kisfelbontású A növénytakaró állapotának vizsgálata kisfelbontású A növénytakaró állapotának vizsgálata kisfelbontású A növénytakaró állapotának vizsgálata kisfelbontású 
műholdas adatok alapjánműholdas adatok alapjánműholdas adatok alapjánműholdas adatok alapján    

Bognár Péter 
 

 

 

Kutatócsoportunk egyik kiemelt feladata a Kárpát-medencei növénytakaró állapotának kisfelbontású 

műholdas felvételek segítségével történő monitorozása. Ez magában foglalja többek között az aszály, a 

belvíz, a természeti katasztrófák vagy egyes kártevők növénytakaróra gyakorolt hatásának nyomon 

követését és elemzését. Ezen túlmenően az egyik fő célkitűzésünk, hogy általánosan használható, 

országos szintű hozambecslési eljárást dolgozzunk ki a főbb magyarországi haszonnövények, 

elsősorban a kukorica és a búza esetén. Ehhez elsősorban 1 km-es felszíni felbontású NOAA AVHRR 

adatokat használtunk. A közeli infra (2-es csatorna) és látható (1-es csatorna) reflektancia-értékeinek 

különbségeként számított GN vegetációs indexek alapján definiáltunk egy, a növények 

terméshozamával összevethető indexet (GYURRI). A NOAA-17 2004-2008 közti adataira elvégeztük a 

megyei és országos GYURRI értékeinek számítását búza és kukorica esetén. Az 5 év megyei GYURRI-

hozam és a terméshozam közötti korreláció búzánál 85,3%, kukoricánál pedig 93,5%. Ezután operatív 

helyzetet szimulálva elvégeztük a 2008-as évre a búza és kukorica országos hozambecslését. Ennek 

eredményeként búza esetén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 5,02 t/ha-os adatához képest a mi 

becslésünk kereken 5 t/ha (az eltérés 0,4%), míg kukorica esetén a KSH 7,47 t/ha-os adatához képest a 

mi becslésünk 7,28 t/ha lett (az eltérés 2,5%).  
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Geofizikai paraméterbecslés Geofizikai paraméterbecslés Geofizikai paraméterbecslés Geofizikai paraméterbecslés ---- elméleti megfontolásoktól a  elméleti megfontolásoktól a  elméleti megfontolásoktól a  elméleti megfontolásoktól a 
gyakorlati alkalmazásiggyakorlati alkalmazásiggyakorlati alkalmazásiggyakorlati alkalmazásig    

Molnár Gábor, Balázs László, Bognár Péter, Timár Gábor 

 

 

 

A geofizikai mérések értelmezésekor általában nem a megmért értékekre vagyunk kíváncsiak, hanem 

azokra a hatókra, amelyek az adott fizikai jelenséget létrehozzák. Ehhez minden esetben valamilyen 

modellt állítunk fel, amelynek a paramétereit becsüljük. A becslés során a modell geometriai és fizikai 

paramétereit úgy változtatjuk, hogy a modell paraméterek segítségével számított fizika mennyiségek a 

mért értékekhez a legjobban illeszkedjenek.  

Az előadásban bemutatjuk a modell paramétereinek becslését, a becsült paraméterek statisztikai 

jellemzőinek számítási módját.  

A gyakorlati alkalmazás egy példáját a földalak meghatározáshoz kapcsolódó gyakorlati problémán, a 

geodéziai és vetületi rendszerek közötti transzformációk esetén mutatjuk be. Reményeink szerint ezek 

a viszonylag egyszerű koordinátageometriai alapokra visszavezethető példák más szakterületek 

képviselőinek is felkeltik az érdeklődését az alkalmazható paraméterbecslő eljárások iránt. 
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ELTE Természettudományi Kar - Földrajz- és Földtudományi 
Intézet, Meteorológiai Tanszék 
Elemi projekt címe: Skálafüggő időjárási és szennyezőanyag-
terjedési folyamatok modellezése 

    

A dinamikus meteorológia: skálafüggő légköri folyamatok A dinamikus meteorológia: skálafüggő légköri folyamatok A dinamikus meteorológia: skálafüggő légköri folyamatok A dinamikus meteorológia: skálafüggő légköri folyamatok 
modellezésemodellezésemodellezésemodellezése    

Weidinger Tamás1, Ács F.1, André K. 1, Bánfalvi K.2, Breuer 
H. 1, Grosz B. 1, Gyöngyösi A.Z. 1, Gyuró Gy. 1, Horányi A.3, 
Lagzi I.1, Laza B.1, Mészáros R. 1, Tasnádi P. 1 
1ELTE Meteorológiai Tanszék 
2Netpoint Bt 
3Országos Meteorológiai Szolgálat 
 

 
Az időjárási jelenségek, s benne a szennyezőanyag terjedés, különböző léptékű folyamatok 

együtteseként értelmezhető a kis turbulens örvényektől a több ezer km-es karakterisztikus méretű 

ciklonokig, anticiklonokig. A 3 dimenziós légkör mozgásrendszereit a hidro-termodinamikai 

egyenletrendszer megoldásával modellezzük. A meteorológiai mezők fejlődését 3 különböző előrejelzési 

modellel (Aladin, MM5, WRF) írjuk le a Kárpát-medence térségében. Célunk i) az egyetemi oktatásban 

is használható numerikus modellek összehasonlító elemzése, ii) a felszíni és a határréteg 

parametrizációk tesztelése, iii) az időjárási modelleredmények szélenergia célú, terjedésszámítási és 

ökológiai modellekben történő felhasználása, valamint iv) célprognózisok készítése vitorlázó repülők 

számára. 

Foglalkozunk a planetáris határréteg (PHR) parametrizációs eljárásainak a pontosságával (1. ábra). A 

felszín-légkör kölcsönhatások elemzését az ózonülepedés példáján szemléltetjük az 1850–2100 közötti 

időszak történeti adatsoraira, jelenlegi megfigyelésekre és éghajlati modelleredményekre támaszkodva.  
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Numerikus meteorológiai modell alkalmazásának Numerikus meteorológiai modell alkalmazásának Numerikus meteorológiai modell alkalmazásának Numerikus meteorológiai modell alkalmazásának 
bemutatása skálafüggő folyamatok vizsgálatában: bemutatása skálafüggő folyamatok vizsgálatában: bemutatása skálafüggő folyamatok vizsgálatában: bemutatása skálafüggő folyamatok vizsgálatában: 
ökoszisztéma modellekkel való összekapcsolásökoszisztéma modellekkel való összekapcsolásökoszisztéma modellekkel való összekapcsolásökoszisztéma modellekkel való összekapcsolás    

Gyöngyösi András Zénó1, Grosz B.1, Weidinger T.1 

1ELTE Meteorológiai Tanszék 

 

 

 

Különböző környezeti folyamatok vizsgálata (például szélenergia-becslés vagy szennyezőanyag 

terjedési kutatások) során szükséges lehet reális meteorológiai állapotjelzők 3 dimenziós mezőinek 

nagy pontosságú ismeretére. Ezeket a mezőket előállíthatjuk speciális vagy operatív mérési adatok 

interpolációjával, vagy ún. meteorológiai modellek segítségével. Az amerikai intézetközi 

együttműködésben fejlesztett, és az ELTE Meteorológiai Tanszéken futtatott, nyílt forráskódú, 

Weather Research and Forecasting (WRF) modellrendszer feladata a fenti adatbázisok folyamatos 

előállítása. A TÁMOP-program keretében a WRF-modell által számított meteorológiai adatokat a 

DNDC (Denitrification-Decomposition) bio-geokémiai modellben használjuk, amely CH4, CO2, N2O 

üvegházhatású-gázok talajfluxusainak napi szintű becslésére használható mezőgazdasági 

földterületeken. A futtatáshoz szükséges meteorológiai adatokat három forrásból vettük. Az időjárási 

modell mellett az Országos Meteorológiai Szolgálat interpolált klímaadataival és mikrometeorológiai 

mérési expedíciók során regisztrált adatbázisokkal dolgoztunk. Az interpolált, illetve a WRF-modellből 

származó, 2010-es évre vonatkozó bemeneti adatokkal végzett régiós modellszámítások eredményeinek 

összevetésekor látható volt, hogy bizonyos termények esetén a N2O fluxusok jelentősen eltérnek. Ez a 

hiba abból adódott, hogy az időjárási modell mintegy 50%-kal alulbecsülte a konvektív csapadékokat, 

amely éppen a vegetációs időszak során volt szokatlanul nagy mennyiségű Közép-Európa térségében. A 

módszer használhatóságának ellenőrzésére elvégeztük a fenti vizsgálatot a rendkívül aszályos 2009-es 

évre is, valamint megvizsgáltuk annak lehetőségét, miként lehetne a WRF-modellt alkalmasabbá tenni 

az extrém konvektív csapadékok becslésére. 
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     2MH Légi Vezetési és Irányítási Központ 
 
Az ELTE Meteorológiai Tanszékén folyamatosan fejlesztjük a szennyezőanyagok légköri terjedésének 

és az általuk okozott környezeti terhelés szimulálására alkalmas TREX (TRansport-EXchange) 

terjedési-kicserélődési modellcsomagot. A modellel több, különböző szimulációt végeztünk lokális, 

regionális és kontinentális skálán. Ez alapvetően kétfajta vizsgálatot jelent: egyrészt eseti kibocsátások 

során a légkörbe jutó szennyeződések diszperziójának becslését, másrészt egyes légszennyezők által 

okozott folyamatos környezeti terhelés számítását. A szennyezőanyagok terjedésének modellezése 

során az adott probléma méretskálájától és a konkrét feladattól függően különböző szemléletmódok 

alkalmazása szükséges. A TREX-modellel ún. Lagrange-i és Euler-i szemléletben (trajektóriák mentén, 

illetve rácshálózaton) végeztünk terjedési számításokat, valamint szennyezőanyagok ülepedését 

becsültük múltbeli, jelenkori és becsült jövőbeli meteorológiai mezők alapján. A fentieken túl más 

típusú modellek adaptálását, fejlesztését és alkalmazását is végezzük (ilyenek például az egyszerű, de 

épp ezért nagyszámú szimulációra alkalmas Gauss-i, vagy a jóval bonyolultabb, de pontosabb CFD-

modellek). A modellszimulációk által rendkívül széleskörű érzékenységi és statisztikai vizsgálatokra is 

lehetőség nyílik. 
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A kvantummechanika egyszerű és természetes módon épít nagyméretű, súlyozott, irányítatlan gráfokat, 

ahol a diszkrét energiaszintek adják a csúcsokat, a különböző mérési technikákat jellemző különböző 

átmenetek az éleket és az átmeneti intenzitások a súlyokat. Ily módon már háromatomos molekulák is 

rendkívül komplex hálózatokat alkotnak, ahol a csúcsok száma a milliós, az élek száma a milliárdos 

nagyságrendbe esik. A molekuláris kvantummechanikai gráfok egyes részletei tanulmányozhatók 

nagyfelbontású spektroszkópiai technikákkal, de a teljes gráf  mely a teljes vonallista információt 

(pozíció, intenzitás, sávalak) hordozza egy adott molekulára  csak kifinomult, variációs alapú 

magmozgás számítások segítségével vizsgálható, melyek fejlesztése Laboratóriumunk egyik alapcélja. A 

vízmolekula HD16O izotopológjának példáján mutatjuk be, hogy mind a mért, mind a számított egy-

fotonos abszorpciós spektroszkópiai hálózatok nagyjából skálafüggetlen viselkedést mutatnak annak 

minden szokásos következményével, beleértve csomópontok felléptét, robosztusságot, hibatűrést, és a 

„kisvilág” tulajdonságot. A teljes számított „determinisztikus” hálózatra a skálafüggetlenség akkor áll 

fenn, ha realisztikus intenzitás vágás mellett vizsgáljuk a hálózatot, ily módon vezetve be a 

„sztochasztikusságot” a hálózat vizsgálatába. A mérési eredmények spektroszkópiai hálózatokként 

történő értelmezése számos lehetőséget ad molekulák kísérleti vonallistájának jobb megértését, 

szisztematikus növelését és javítását.  
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A természettudományok számos olyan területtel bírnak (például asztrofizika és légkörkémia), ahol 

ismernünk kell egyes molekulák többé-kevésbé teljes rezgési-forgási színképét. A mai kísérleti 

technikák lehetővé teszik a rezgési-forgási színképvonalak nagypontosságú mérését, azonban közel sem 

szolgáltatják a teljes spektrumot. Másik lehetőségként alkalmazhatunk a kvantummechanika variációs 

elvén alapuló igényes elméleti eljárásokat, melyek lehetőséget nyújtanak a rezgési-forgási színkép 

többé-kevésbé teljes meghatározására, viszont ezek a pontosságukat tekintve elmaradnak a mai nagy 

felbontású kísérleti technikáktól. Előadásomban röviden bemutatok egy általunk kifejlesztett pontos és 

hatékony elméleti módszert, amely lehetővé teszi az eddig igen nehezen és költségesen vizsgálható 

magasan gerjesztett rezgési-forgási energiaszintek számítását és értelmezését. Az előadás második 

felében be fogok mutatni egy jelenleg fejlesztés alatt álló Java programot (mely a Spectropedia rendszer 

része), amelynek végső célja a mért színképvonalak lehetőség szerint automatikus értelmezése a 

rendelkezésünkre álló mért és számított információk egyesítésével. 
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A természettudományok 200 éve kiemelkedő jelentőségű területe a spektroszkópia, szerepe mind az 

alapkutatásban, mind a gyakorlati alkalmazások területén rendkívüli. Molekulák rezgési-forgási 

színképének ismerete számos szempontból lehet gyümölcsöző, például lehetőséget kínál az adott 

molekulák azonosítására valamilyen kísérlet során, információt szolgáltat a molekula szerkezetéről és 

kölcsönhatásairól, valamint a teljes spektrum ismerete lehetővé teszi a molekula partíciós 

függvényének számítását, melyből számos makroszkópikus, termodinamikai tulajdonság 

meghatározható. Kvantumkémiai fejlesztéseink hozzájárultak ahhoz, hogy lehetővé vált teljes rezgési-

forgási spektrumok számítása háromatomos rendszerekre, hozzájárulva színképek csak nehezen vagy 

nem is mérhető tartományainak megismeréséhez, spektroszkópiai adatbázisok (vonallisták) 

előállításához, illetve kiegészítéséhez, továbbá az egzotikusnak számító rezonanciaállapotok 

tanulmányozásához. Az általunk fejlesztett variációs alapú számítási eljárások hatékonyak 

háromatomos molekulák teljes rezgési-forgási színképének elméleti előállítására. A számítási 

módszerek alkalmazása a H2O molekula és a H3
+ molekulaion „teljes” rezgési spektrumának és rezgési 

rezonanciaállapotainak számításán keresztül kerül bemutatásra. 

 
Érzékenység-analízis egy közelítő kvantumkémiai módszer példáján 
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Az ún. ab initio kvantumkémia elemi részecskékkel (elektronokkal) dolgozik. Ennek megfelelően az 

összetett részecskék elmélete ki is marad a tankönyvekből. Ugyanakkor számtalan alkalommal 

dolgozunk – implicit módon – összetett részecskékkel, például, amikor az atommagokat pontszerű, 

szerkezet nélküli objektumoknak tekintjük. Ez természetesen triviális határeset, hiszen a magokon 

belüli hadronokat összetartó magerők nagyságrendekkel erősebbek a kémiai kötéseknél. Ennek 

megfelelően a magok összetett jellege általában kizárólag a teljes magspin leszámolásakor mutatkozik 

meg – a magok kiterjedt méretét is igen ritkán vesszük figyelembe a kémiában. Sokkal kevésbé triviális 

elektronokból összetett részecskéket formálni, hiszen az ezek közötti összetartó erőket a külső 

kölcsönhatások nagyon könnyen befolyásolják. Bizonyos modellekben előfordulnak ilyen objektumok, 

például a Cooper-párok a BCCS-elméletben. Egy lehetséges, aktuális kutatási témaként szolgáló példa a 

kvalitatív kémiában oly fontos szerepet játszó kételektronos kötéseket tekinteni egyetlen összetett 

részecskének – ezek nyilvánvalóan „törékeny” objektumok. Esetükben az összetett kvázirészecske 

elnevezés tűnik alkalmasabbnak. Az igazi elemi részecskék és összetett kvázirészecskék 

megkülönböztetése matematikai szigorral tehető meg a másodkvantált formalizmus segítségével. Nem 

kell mást tenni, mint levezetni a (kvázi) részecskéket keltő és eltüntető operátorok kommutációs 

szabályait. Az elemi fermionok például egyszerű Grassmann-algebrát követnek, az összetett részecskék 

kommutációs szabályai sokkal bonyolultabbak. Ezen a területen pillanatnyilag az a kihívás, hogy a 

kommutátorok vagy antikommutátorok matematikai alakjának ismeretében lehet-e kijelentéseket 

tenni a kvázirészecske-approximáció érvényességéről? Egy másik feladat olyan matematikai korrekciós 

eljárások kidolgozása, amelyek figyelembe vennék a részecskék kvázi jellegéből adódó perturbációkat. 

Nagyobb méretű összetett részecskékre gondolva, néha egész atomokat szokás egyetlen részecskének 

tekinteni. Ez a helyzet akkor, amikor az egyszerű Bose–Hubbard-modellben tárgyaljuk az ultrahideg 

atomi gázokat. A Bose-Hubbard modell megoldása olyan téma, ahol a kvantumkémiában felgyűlt 

tapasztalat a sok billiós dimenziós mátrixok sajátértékeinek kereséséről gyümölcsöző lehet. 
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Molekulák elektronszerkezetének leírására a kvantumkémia számos közelítő módszert ismer, melyek 

közül a vizsgált molekula mérete és a probléma természete alapján választjuk ki a legmegfelelőbbet. 

Univerzálisan alkalmazható eljárás nem áll rendelkezésünkre, illetve számításigényes volta miatt 

hatóköre nem terjed túl a néhány elektronos rendszereken.  

Közelítő módszerek alkalmazásakor alapvető követelmény, hogy ismerjük az eljárás esetleges elvi hibáit 

és korlátait. Van néhány típushiba, amely módszercsaládra is jellemző lehet. Ilyen például az intruder 

állapot megjelenése (intruder state effect) a perturbációs módszerekben. Molekulák potenciális energia 

felületének (potential energy surface, PES) feltérképezésekor az intruder hibából eredően bizonyos 

geometriáknál irreálisan kiugró értéket kapunk: a sima felületen rücskök jelennek meg. Munkánkban 

egy olyan perturbációs módszert vizsgálunk, amely kidolgozásának egyik célja az intruder hiba 

elkerülése volt. Bár az elmélet levezetése során tett lépések az intruder állapotok kizárását biztosítják, 

tesztszámítások mégis rücskös PES-t eredményeztek. 

A jelenség okának felderítésére a reakciókinetikai modellek elemzésére alkalmazott technikát, 

érzékenység analízist alkalmaztunk. Ennek segítségével megmutatható, hogy a rücskök valóban nem 

intruder eredetűek. A problémás geometriáknál a matematikai modell megoldása kiugró érzékenységet 

mutat a kiindulópontot jellemző mennyiségek (paraméterek) megváltozására. A vizsgálat rávilágít, hogy 

az úgynevezett Tikhonov-csillapítással miért maszkírozható a probléma, illetve a módszer mely 

változata mentes a hibától. 
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Molekulák elektronszerkezetét kizárólag a kvantummechanika alapján érthetjük meg, tehát meg kell 

oldani a megfelelő Schrödinger-egyenlet. Egzakt módszer hiányában a kvantumkémia eszköztára 

rengeteg közelítő eljárást tartalmaz, ezekkel különböző szintű közelítő megoldások kaphatók. A CCSD 

(Coupled Cluster Singles and Doubles) módszer az elektronszerkezet-számításhoz elengedhetetlenül 

fontos korrelációs energia jelenős részét képes megadni, kis és közepes méretű molekulák esetén 

elfogadható számítási költség mellett. Kiterjesztése nagyobb molekulákra az algoritmus tökéletesítése, 

valamint annak modern számítógép-architektúrákra való implementációjával érhető el.   

Az atompályákat használó algoritmus [1] formailag ritka mátrix-mátrix szorzást hajt végre.  Az eredeti 

algoritmus ezt a mátrixszorzást skalár-vektor szorzásokból építi föl, hogy elkerülje a nulla értékű 

integrálokkal való szorzást. Ez a fajta megközelítés viszont nem implementálható hatékonyan, mivel túl 

sok memóriaműveletet tartalmaz. A probléma már a többmagú processzoroknál megjelenik, sőt 

értelmetlenné teszi a masszívan parallel architektúrájú eszközök (sokmagú vektor utasításkészletet 

tartalmazó CPU, GPU, FPGA) használatát. 

A probléma megoldásához a fent említett integrálokra kidolgoztunk egy hatékony ritka mátrix 

particionálási technikát. A particionált ritka mátrix nem nulla elemeinek döntő része összefüggő 

blokkokat alkot, így ezekkel a blokkokkal elvégezhető a hagyományos és hatékony mátrix-mátrix 

szorzás. A módszerrel jelentős sebességnövekedést lehet elérni. Az algoritmus beépítésre került a 

CFOUR nevű kvantumkémiai programcsomagba [2]. 

[1] Claudia Hampel, Kirk A. Peterson and Hans-Joachim Werner, Chem. Phys. Lett. 190, 1 (1992). 

[2] CFOUR referencia. 
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A részletes gázkinetikai kémiai modelleket a tudomány és technika számos területén alkalmazzák. A 

környezetvédelmi tervezések jelentős része reakciókinetikai szimulációkon alapul. Ilyen modellek írják 

le a szennyezőanyagok terjedését és átalakulásait levegőben és vízben. Ezen modellek segítségével lehet 

minimalizálni a szennyezőanyagok keletkezését vegyipari folyamatokban és égések során. Ez utóbbi 

magában foglalja fosszilis és bioüzemanyagok égetését gázturbinákban, kazánokban és belső égésű 

motorokban. A gázfázisú kémiai reakciók gyakran több száz, vagy akár több ezer reakciólépésből állnak. 

A pontos számításokhoz ismerni kell az egyes reakciólépések sebességi együtthatójának hőmérséklet- 

és nyomásfüggését leíró paramétereket. Ezeket a sebességi paramétereket a legtöbb esetben minden 

reakciólépésre külön-külön egyenként, úgynevezett közvetlen mérésekkel határozzák meg. A 

tapasztalat szerint azonban közvetlen mérésekkel csak viszonylag nagy hibával becsülhetők ezek a 

paraméterek. A kapott sebességi paramétereket ezután felhasználják a reakciómechanizmusokban és 

vizsgálják a mechanizmussal végzett számítások egyezését közvetett mérések (például gyulladási idő 

vagy lamináris lángsebesség meghatározások) eredményével. Kidolgoztunk egy új eljárást, amelynek 

során egyszerre vesszük figyelembe közvetlen és közvetett mérések eredményeit. Elsőként a sebességi 

együttható hőmérsékletfüggését leíró Arrhenius-paraméterek lehetséges tartományát határozzuk meg, 

minden rendelkezésre álló közvetlen mérés alapján. Ezután ebben a tartományban megkeressük az 

optimális Arrhenius-paramétereket, amelyek a legjobban reprodukálják a kiválasztott közvetlen és 

közvetett mérések eredményét. Új illesztő algoritmust és új hibabecslési eljárást dolgoztunk ki az 

optimális paraméterértékek kiszámítására és azok kovariancia mátrixának meghatározására. A 

módszert a H + O2 = OH + O és H + O2 + M = HO2 + M reakciólépések Arrhenius-paramétereinek 

meghatározásán keresztül mutatjuk be. A paraméterek kovariancia mátrixának segítségével 

hőmérsékletfüggő f bizonytalansági paramétert számítottunk mindkét reakciólépéshez. Az általunk 

kapott bizonytalansági paraméterek sokkal alacsonyabbak, mint az irodalomban található hasonló 

értékek. 
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Összetett reakciómechanizmusok vizsgálata esetén fontos feladat egy mechanizmus tesztelése 

különböző kísérleti körülmények között. E folyamat során a leginkább munkaigényes lépés az egyes 

kísérletekhez tartozó reakciókinetikai szimulációk összeállítása. Jelen munka egyik célja ennek 

megkönnyítése és automatizálása. Az elmúlt években kifejlesztették a PrIMe számítógépes 

reakciókinetikai adatbázist [1], amelynek felhasználásával a fenti munkafolyamat teljesen 

automatikussá tehető. 

A mechanizmusvizsgálat hasznos és hatékony eszköze az érzékenységvizsgálat. Ennek segítségével 

megtudható, hogy az egyes paraméterek megváltoztatása mekkora változást idéz elő adott körülmények 

között egy szimulációs eredményben. 

Kifejlesztettünk egy programot [2], amely a PrIMe adatbázisban található, kísérleteket leíró adatfájlok 

alapján automatikusan elvégzi a szimulációt, és emellett a mechanizmus paraméterein 

érzékenységvizsgálatot hajt végre. A program segítségével szisztematikusan megvizsgáltuk a PrIMe 

adatbázis H2/O2 reakciórendszerek gyulladását leíró adatait, és megállapítottuk minden kísérleti 

eredmény érzékenységét az egyes reakciólépések sebességi paraméterére. 

A program képes arra is, hogy tetszőleges PrIMe adatfile alapján, tetszőleges kísérlethez 

polinomközelítésen alapuló válaszfelületet számítson. Egy válaszfelület a modell paraméterei 

függvényében fejezi ki egy szimuláció eredményét. Ezeket a válaszfelületeket alkalmazni lehet majd 

mechanizmusoptimalizáló eljárásokban. 

A program segítségével sokkal jobban használható lett a PrIMe adatbázis és felhasználásával sokkal 

gyorsabbá és egyszerűbbé vált az összetett gázkinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése és 

tesztelése. 

 

[1] M. Frenklach: PrIMe Database (http://www.primekinetics.org/) 

[2] T. Varga, I. Gy. Zsély, T. Turányi: Collaborative development of reaction mechanisms 

using PrIMe data files, Proceedings of the ECM, 2011 
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A gázfázisú kémiai reakciók gyakran több száz, vagy akár több ezer reakciólépésből állnak. A pontos 

számításokhoz ismerni kell az egyes reakciólépések sebességi együtthatójának hőmérséklet- és 

nyomásfüggését leíró paramétereket. Ezeket a sebességi paramétereket a legtöbb esetben minden 

reakciólépésre külön-külön egyenként, úgynevezett közvetlen mérésekkel határozzák meg. A 

tapasztalat szerint azonban közvetlen mérésekkel csak viszonylag nagy hibával becsülhetők ezek a 

paraméterek. A kapott sebességi paramétereket ezután felhasználják a reakciómechanizmusokban és 

vizsgálják a mechanizmussal végzett számítások egyezését közvetett mérések (például gyulladási idő 

vagy lamináris lángsebesség meghatározások) eredményével.  

Létrehoztunk egy OPTIMA nevű programot reakciómechanizmusok sebességi paramétereinek 

optimalizálására. A keretprogramot Matlab nyelven írtuk, hogy kihasználhassuk a Matlab lehetőségeit 

arra, hogy könnyen lehet grafikus felületen keresztül a program alapvető paramétereit beállítani, 

grafikonokon keresztül követni az optimalizálás előrehaladását és ábrázolni a számítások 

végeredményét. A számításigényes részfeladatokat a keretprogramból vezérelt FORTRAN 

programokkal oldottuk meg. A mérési adatokat a PrIMe adatbázis formátumával egyező XML fileokban 

tároljuk. 

A program futása során minden ciklus elején a paraméterek fizikailag értelmes tartományában több 

száz, véletlen paraméterkészletet állítunk elő és ezekhez kiértékeljük a megfelelő célfüggvényt. A 

célfüggvény értékét jellemzően több tízezer, közvetlen és közvetett mérési adatpont ismeretében 

határozzuk meg. A kapott eredmények alapján becsüljük az optimális (tehát a mérési adatokkal 

legjobban egyező) paraméterkészletet és a paraméterek kovariancia mátrixát. Mindezek 

felhasználásával újabb és újabb ciklusokon keresztül jutunk a paraméterek értékének és együttes 

hibájának egyre pontosabb leírásához.  

A programot először a hidrogén égési mechanizmusának optimalizálására használtuk fel, de a célunk 

egy általános, tetszőleges kémiai kinetikai optimalizálási feladatra azonnal használható 

programrendszer kifejlesztése.  
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A nagy rendszerek numerikus és számítógépes modellezése általában nagyméretű, többnyire lineáris 

feladatot eredményez. Bár azt gondolnánk, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló nagy kapacitású 

számítógépek mellett az ilyen feladatok numerikus kezelése nem jelenthet problémát, megmutatjuk, 

hogy ez téves szemlélet.  

Előadásunkban javaslatot teszünk olyan eljárásokra, amely mellett a nagyméretű feladatok 

felbonthatók több, lényegesen kisebb méretű feladatra. Ez az ún. operátorszeletelés. Ennek több 

lehetséges algoritmusa is lehetséges. Előadásunkban ismertetünk néhány fontosabb eljárást: a 

szekvenciális, a Strang-Marchuk illetve a szimmetrikusan súlyozott szekvenciális szeletelést. 

Tisztázzuk a módszer alkalmazhatóságát, és azok elvi hátterét.  

Ezután a valós feladatokra való alkalmazását ismertetjük. Egyik ilyen feladatunk a légköri szennyeződés 

terjedésének modellezése. Ebben a modellben azt vizsgáljuk meg, hogy a légkörbe kerülő 

szennyezőanyagok egy kezdeti állapotból kiindulva az időben hogyan fejlődnek, azaz a térbeli eloszlások 

az idő múlásával hogyan alakul. Mivel ez a modell viszonylag nagyszámú szennyezőanyagra lett 

kidolgozva, az eredeti feladat közvetlen kezelése nem reális, éppen annak nagy mérete miatt. A mi 

megközelítésünkben viszont az eredeti nagy feladat szétesik több, fizikailag is jól motivált részfeladatra.  

Numerikus (számítógépes) eredményekkel illusztráljuk az eljárásunkat, annak előnyit kimutatva. 
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Kutatómunkánk során úgynevezett SIS-típusú betegségterjedési modellekkel foglalkozunk, ahol a 

populáció tagjai kétféle állapotban lehetnek: vagy fertőzöttek (infected – I), vagy 

egészségesek/gyógyultak, így fertőzhetők (susceptible – S). A betegség terjedését egy N egyenletből álló, 

a betegek számának valószínűségeire vonatkozó differenciálegyenlet-rendszerrel írjuk le, ahol N a 

populáció létszáma. Ezek az egyenletek a differenciálegyenletek elméletéből jól ismert ún. Kolmogorov-

egyenletek. Mivel az egyenletrendszer általában igen nagyméretű, ezért a pontos megoldás 

meghatározása meglehetősen időigényes feladat volna. Célunk ezért, hogy minél hatékonyabb becslést 

adjunk a betegek számának várható értékére. A numerikus kísérletekből megsejtett eredményeket a 

funkcionálanalízis diszciplínájához kapcsolódó operátorfélcsoport-elméleti módszerekkel igazoljuk. 

 

KétdimenziósKétdimenziósKétdimenziósKétdimenziós    extrémextrémextrémextrém----értékértékértékérték    modellek modellek modellek modellek     

Rakonczai P.1, Zempléni András1 
1ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék 

 
 

 

A szélsőséges értékek modellezése az elmúlt évtizedekben az egyik legdinamikusabban fejlődő 

statisztikai területté vált. Az egydimenziós modellek és illesztésük ma már szinte rutinszerűnek 

mondható. Ugyanakkor nem kisebb a jelentősége az extrém értékek együttes előfordulásának sem. Nem 

mindegy egy befektető számára, hogy a portfoliójának egyes elemei miként viselkednek – különösen 

izgalmas ez a szélsőséges esetekben.  

A szakirodalomban a többdimenziós esetben számos megközelítéssel találkozhatunk. Hagyományosan 

azokat a megfigyeléseket tekintik extrémnek, amelyeknél minden koordináta meghalad egy adott, 

magas küszöbértéket. Ugyanakkor több adatot használ az a módszer, amelynél elegendő egy nagy érték 

ahhoz, hogy az adott megfigyelést bevonjuk az elemzésbe. 

A szóbajövő modellek száma sem kicsi. Ugyanakkor ezek nagy része szimmetrikus, illetve nem 

eredményez mindig abszolút folytonos struktúrát. Az előadásban olyan új modelleket és alkalmazási 

lehetőségeiket mutatunk be, amelyek megoldást kínálnak a fenti problémákra. Az eredményeket 

szimulációkkal, valamint hidrológiai és pénzügyi adatokon illusztráljuk. 
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Grolmusz Vince1,2 
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2Uratim Kft.. 
 
 

A webgráf a WWW hiperlink strukturáját írja le: a gráf csúcsai megfelelnek a weboldalaknak, és az X és 

az Y csúcs egy irányított éllel van összekötve, ha az X csúcs hivatkozik az Y csúcsra. A Google kereső 

által használt PageRang osztályozási eljárás a webgráfon való véletlen bolyongással van definiálva, és a 

tudománymetriában elterjedt hivatkozási szám robusztus általánosításának tekinthető. A nagy 

PageRangú csúcsok kerültek előre a Google kereső korai verzióiban, mint a legfontosabb találatok egy 

keresett szóra.  

Megmutatjuk, hogy a PageRang és relativizált változatai igen jól használhatók fehérje-fehérje 

interakciós és metabolikus hálózatok analízisére. Biológiai példákkal igazoljuk, hogy a módszer sok 

ismert fehérjecélpontot megtalál, így várható, hogy a találatok közt új fehérjecélpontok is lesznek. 

A kutatóegyetemi projekt résztámogatásával létrehoztuk a nagy gráfok tanulmányozásának segítésére 

az Erdős Webgráf Szervert (http://web-graph.org), amely legjobb tudomásunk szerint az egyetlen, 

nyilvánosan elérhető, rendszeresen frissített webgráf a világon. Megjegyezzük, hogy minden 

webkereséssel foglalkozó cégnek (például Google, Yahoo, Bing) természetesen sokkal nagyobb ilyen 

gráfja van, de ezeket nem hozzák nyilvánosságra, hanem üzleti titokként őrzik. Röviden ismertetjük a 

fejlesztés technikai hátterét, letöltési statisztikákat is. Bemutatjuk a webgráf klaszterezésével nyert 

elsődleges eredményeinket is. 
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Nagyméretű drótnélküli szenzorhálózatok által szolgáltatott adatok értelmezéséhez elengedhetetlen az 

adatokat gyűjtő és továbbító szenzorok helyének pontos ismerete. Ezek kiszámolásához bizonyos 

szenzorpárok távolsága áll rendelkezésünkre, melyeket rádiójelek küldésével számolnak ki, majd 

továbbítanak a központba. 

Mely esetekben elegendő a kapott információ ahhoz, hogy minden szenzor helyzete egyértelműen 

meghatározható legyen? Hogyan lehet a hálózat ezen tulajdonságát hatékonyan ellenőrizni? Mennyi a 

pontos helymeghatározáshoz szükséges páronkénti távolságadatok minimális száma, és ez hogyan 

változik, ha néhány szenzor meghibásodására is fel kell készülnünk? 

A fenti kérdések izgalmas matematikai feladatokhoz vezetnek. Közülük többet gráfelméleti módszerek 

használatával sikerült megoldanunk. 
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Ugyanazt a videofolyamot általában különböző képességű eszközökkel, egyszerre többen szeretnék 

venni, ezért erre a célfeladatra többféle szabvány alakult ki. Mi az MRC szabvánnyal foglalkozunk, ahol 

egy alapréteg, és egy vagy több finomító réteg kerül továbbításra. Egy finomító réteg csak akkor 

értelmezhető, ha az alapréteg és az összes kisebb sorszámú finomító réteg is megérkezik. 

 A hálózati kódolás egy 1999-ben felfedezett, és azóta intenzíven kutatott eszköz, mely a 

hálózatok teljesítményét nagyban tudja növelni. Általában a véges testeken és lineáris algebrán alapuló 

változatát használják. Kim és társai a tavalyi INFOCOM konferencián megmutatták, hogy a kétféle 

kódolást hatékonyan lehet egyszerre csinálni, igaz, bizonyítani szinte semmit sem tudtak a 

heurisztikájukról, főleg szimulációs futtatási eredményeket elemeztek. 

 Ezt a munkát folytattuk, célunk volt az elérhető határok felderítése, pontosabb elemzése és jobb 

heurisztika kifejlesztése. Először is bizonyítottuk, hogy a probléma már egészen megszorított esetekre 

is NP-nehéz, azaz várhatóan nem lehet kiszámolni a legjobb megoldást. Két réteg esetére, ha a 

célfüggvény a lehető legrealisztikusabb (minden vevőhöz el kell juttatni az alapréteget, és minél többhöz 

a finomító réteget is) optimális megoldást adtunk, melyet egy egyszerű, elosztottan működő 

algoritmussal meg is lehet határozni. 

 Három réteg esetére egy elégséges feltételt sikerült bizonyítani, és erre alapítva adtunk egy új 

heurisztikát. Mivel itt már többféle józan célfüggvény számításba jöhet, nem egyszerű feladat a 

heurisztikák összehasonlítása. Egy reális, pontozásos célfüggvényt definiáltunk, melyre teszteket 

végeztünk. Az új heurisztika majdnem minden inputra jobb, mint a régi, és néhány esetben sokkal jobb 

eredményt ad. 
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