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Modelowanie molekularne 
– nadzieja przyszłości 

„Nie widzę dokładnie, co by się stało, ale nie mogę wątpić, że 

mając pewną kontrolę nad uporządkowaniem rzeczy na małą 

skalę, uzyskamy ogromnie większy zakres możliwych właściwości, 

które mogą mieć substancje, i różnych rzeczy, które możemy 

zrobić…” 

Richard Feynman, Spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, 1959 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Feynman-Richard-Philips;3900638.html [dostęp: 10.09.2022] 



Modelowanie molekularne 

https://dasher.wustl.edu/tinker/  [dostęp: 10.09.2022] [1] Leach RA. Molecular Modelling: Principles and Applications 2nd Edition. England: Pearson Education Limited; 2001. 

[2] Jensen F. Introduction to Computational Chemistry 2nd Edition. England: John Wiley & Sons, Ltd; 2007. 

Badanie cech fizyko-chemicznych  

Modelowanie ścieżek reakcji katalitycznych 

Projektowanie leków oraz materiałów o 

pożądanych właściwościach fizyko-chemicznych 

Analizy konformacyjne  



Dobór mocy obliczeniowej – Komputery 
Dużej Mocy (HPC) 

Superkomputer 
Bem  

https://www.pb.pl/klaster-bem-nowy-polski-superkomputer-797445  

[dostęp: 10.09.2022] 
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Architektura superkomputera. 

Wykres czasu obliczeń od liczby procesorów. [3] Kizior B., Panek J.J., Jezierska A. Aesthetic Cosmetology and Medicine 2020, 9, 501-508. 

 



Jakie metody obliczeniowe można zastosować w 
ochronie środowiska ? 

 

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej na przykładzie kilku 
wybranych projektów, które są obecnie przez nas 

realizowane 



[4] A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej.  Warszawa: PWN, 2002.    
[5] Zupan J., Gasteiger J., Weinheim: VCH Publishers, 1992.  

Przebieg reakcji chemicznej w obecności katalizatora. 



Kataliza chemiczna 



Zastosowanie metod obliczeniowych w ochronie 
środowiska 

Częściowe utlenianie metanu do metanolu 

[6] Rosen M.A. Int. J. Glob. Warm. 2009, 1, 2-28. 
[7] Zhang S., Lv X., Wang J., Shan J. J. Mol. Model. 2021, 27, 346. 



Kataliza 

https://asdn.net/asdn/life/enzymedesign.php 

 

 

  

  Odpowiedni katalizator 

jest kluczem do  

otrzymania   

udanej syntezy   

Cechy idealnego katalizatora: 

 posiada wolne miejsca 

koordynacyjne  

 nie wiąże się trwale 

(sztywno) z produktem, 

ani z substratem 

 jest selektywny  



Reakcja częściowego utleniania metanu 
do metanolu 

     Badane związki 

Kompleksy metaloporfiryny: POR, POR-O, POR-OH. Kodowanie kolorami: węgiel, szary; azot, ciemnoniebieski; tlen, czerwony; wodór, biały; ruten, cyjan. 

 



W celu sporządzenia opisu parametrów geometrycznych i struktury elektronowej 
badanych kompleksów metaloporfiryn wykorzystaliśmy teorię funkcjonału gęstości  

(Density Functional Theory (DFT)) 

d 



 Częściowe utlenianie metanu do 
metanolu 
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Ścieżka reakcji częściowego utleniania metanu do metanolu w obecności kompleksu Ru-porfiryny  (POR). 

 

Schemat mechanizmu reakcji częściowego utleniania metanu do metanolu.  



 Częściowe utlenianie metanu do 
metanolu 

Ścieżka reakcji częściowego utleniania metanu do metanolu w obecności kompleksu Ru-porfiryny  (POR-O). 

 



Częściowe utlenianie metanu do 
metanolu 

Ścieżka reakcji częściowego utleniania metanu do metanolu w obecności kompleksu Ru-porfiryny  (POR-OH). 

 



Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w reakcji 
częściowego utleniania metanu do metanolu 

        Indeks oddziaływań niekowalencyjnych (NCI): 

Efekty 

steryczne 

Wiązanie 

wodorowe 

Siły van 

der 

Waalsa 

Indeks oddziaływań niekowalencyjnych  (NCI). 

Silne oddziaływania 

odpychające 

(repulsywne), efekty 

steryczne w pierścieniu   

Siły van der 

Waalsa 

Silne oddziaływania 

wodorowe 

[8] Johnson, E.R.; Keinan, S.; Mori-Sánchez, P.; Contreras-García, J.; Cohen  A.J.; Yang, W., J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6498–6506.  



Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w reakcji 
częściowego utleniania metanu do metanolu 



      

Wnioski  
 Ujawnienie zjawiska Spin Crossover z kinetycznego punktu widzenia w reakcji 

częściowego utleniania metanu do metanolu dla kompleksów Ru-porfiryny 

(POR, POR-O) 

 Dla kompleksów POR-OH nie zachodzi zjawisko Spin Crossover  

 Analiza oddziaływań niekowalencyjnych ujawniła występowanie silnych 

oddziaływań odpychających, a  także efektów sterycznych pomiędzy cząsteczką 

metanu a metaloporfiryną, które w znacznym stopniu mogą wpływać na ścieżkę 

reakcji częściowego utleniania metanu 



Metody sztucznej inteligencji 



     Zastosowanie w badaniach metod 

sztucznej inteligencji  

Gdy wykonanie obliczeń zajmuje zbyt wiele 
czasu 

Symulacje prowadzone bez wykorzystania metod sztucznej inteligencji. 

Symulacje prowadzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. 

Rozwiązanie: 

http://clipart-library.com/cartoon-stressed-person.html [dostęp:10.09.2022]. 



Strategie uczenia maszynowego  

Uczenie 

nienadzorowane 

ang. Unsupervised  

learning  

(jak w sieciach 

Kohonena) 
Uczenie 

nadzorowane 

ang. Supervised  

learning Uczenie przez 

wzmacnianie 

ang. Reinforcement 

learning 

https://www.reddit.com/r/datascience/comments/tq93vt/data_without_context_is_nois
e_with_zoom/ [dostęp: 10.09.2022]  



Metody sztucznej inteligencji  

Teuvo Kohonen (1934-2021)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Teuvo_Kohonen#/media/File:Teuvo-Kohonen-2.jpg 

[dostęp: 10.09.2021]. https://www.shanelynn.ie/self-organising-maps-for-customer-segmentation-using-r/ [dostęp:10.09.2022]. 

Przykładowe mapy Kohonena. 



Architektura sieci 

Architekturę sieci można podzielić na: 
 sieci jednokierunkowe 

(jednowarstwowe i 

wielowarstwowe) 

 sieci rekurencyjne  

 sieci komórkowe 

Schemat sieci jednokierunkowej wielowarstwowej.  

Schemat sieci neuronowych wielowarstwowej.  

https://www.knime.com/blog/a-friendly-introduction-to-deep-neural-networks [dostęp:10.09.2022]. 



Kryteria doboru architektury sieci oraz 
doboru danych uczących  

Dobór danych uczących  

Dobór danych uczących powinien być 

reprezentowalny, czyli powinien dobrze oddawać 

charakterystyczne cechy analizowanych danych. 

Dzięki temu wyuczona sieć powinna przejawiać 

zdolność do generalizacji (charakteryzować się 

wysoka efektywnością pracy).  

Liczba warstw ukrytych 

Sieć wielowarstwowa może posiadać teoretycznie 

kilka lub kilkanaście warstw uczących. Jednakże w 

praktyce stosuje się sieci z jedną, a czasem z dwoma 

(rzadko) warstwami ukrytymi. Za pomocą analizy 

matematycznej stwierdzono, że dwie warstwy uczące 

sieć w zupełności wystarczą. Jest to analiza 

aproksymacyjna wielu zmiennych.  

Jak długo uczymy sieć?  Rozmiary sieci  

Proces uczenia sieci jest uzależniony od liczby 

próbek uczących. W ogólnym przypadku wraz z 

upływem czasu błąd uczenia maleje. Natomiast 

gdy sieć zaczyna uczyć się pewnych nowych cech 

charakterystycznych dla elementów zbioru 

uczącego obserwuje się wzrost błędu testowania.  

Liczba neuronów w warstwie wejściowej jest 

zdeterminowana przez długość wektora 

wejściowego, analogicznie liczba neuronów w 

warstwie wyjściowej powinna być równa ilości 

rozróżnianych przez sieć klas. Inaczej mówiąc, 

rozmiar sieci neuronowych zależy od liczby próbek 

w bazie danych. 



Etapy procesu uczenia maszynowego 

 Zdefiniowanie problemu 

 Zgromadzenie potrzebnych danych 

 Ocena zgromadzonych danych pod względem przydatności do 
rozwiązania postawionego problemu 

 Modyfikacja i przygotowanie danych 

 Utworzenie modelu do uczenia maszynowego 

 Ocena przygotowanych modeli i wybór najlepszego z spośród 
nich pod względem ustalonych kryteriów 

 Wdrożenie wybranego modelu i przedstawienie wyników 

 
      



Zastosowanie metod obliczeniowych w ochronie 
środowiska 

Problem CO2 

Wykres emisji dwutlenku węgla w latach 1750-2019. 
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/polska-sprzedala-uprawnienia-do-emisji-
co2-po-7999-euro [dostęp: 10.09.2022]. 

  

https://www.carbonrecycling.is/about-us [dostęp: 10.09.2022]  



Zdefiniowanie problemu 
HCOO HCOOH 

CO COOH 

      



Zdefiniowanie problemu 
HCOO HCOOH 

CO COOH 

      

bardzo duża liczba możliwych ułożeń 

atomów w klastrze  

 

niewielka liczba danych wejściowych 

 

dane wejściowe są do siebie podobne  

 
  



Zdefiniowanie problemu –  ogólny schemat 
działania 

stworzenie specjalnej notacji,  

która ułatwi dalsze badania 

stworzenie programu generującego wszystkie  

możliwe struktury automatycznie 

przypisanie większej ilości cech,  

które będą opisywać badane klastry 

zoptymalizowanie części losowo 

 wybranych wygenerowanych związków 

wykorzystanie metod uczenia maszynowego oraz  

zebranych danych do przewidywania energii  

pozostałej części klastrów 

weryfikacja dokładności wytrenowanego modelu  

prezentacja wyników 



Jak przedstawić strukturę trójwymiarową w 
jednym wymiarze? 

      



      



      



      



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

zerowa sfera koordynacyjna 

[1, Ni] 

      



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

zerowa sfera koordynacyjna 

[1, Ni] 

      

[2, Cu] 



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

      

pierwsza sfera koordynacyjna 



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

      

pierwsza sfera koordynacyjna 

[1, Ni, 5] 



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

      

pierwsza sfera koordynacyjna 

[1, Ni, 5] 

[2, Cu, 4] 



[Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] 

      

pierwsza sfera koordynacyjna 

[1, Ni, 5] 

[2, Cu, 4] 

[7, Cu, 5] 



      

[Ni, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Ni, Ni, Ni, Ni, Ni, Cu, Ni]  

[1, Cu, 3] 
[2, Cu, 2] 
[4, Ni, 4] 
[5, Cu, 2] 
[6, Ni, 3] 
[7, Ni, 2] 
[8,  Ni, 3] 
[12, Cu, 1]  



W jaki sposób klastry zostały scharakteryzowane? 

      

nr klastra: 74 
centralny atom: Cu 
pierwszy atom, do którego przyłącza się cząsteczka: Ni 
drugi atom, do którego przyłącza się cząsteczka: Ni 
procentowa zawartość Ni: 46% 
topologia klastra: [Cu, Ni, Ni, Ni, Ni, Cu, Cu, Ni, Cu, Cu, Cu, Cu] 
sposób przyłączenia cząsteczki: MOCOM 
miejsce przyłączenia cząsteczki: [1, Ni, 1, 5, Ni, 2] 
najkrótsza ścieżka po atomach Ni: 6 
liczba wiązań Ni-Ni: 18 
 



W jaki sposób klastry zostały 
scharakteryzowane? 

      

Oczekiwany wynik ???? 
 

energia układu 



W jaki sposób przewidzieć energię układu? Drzewa 
decyzyjne i losowy las 

długość płatka 

<2,1 

100% 

przedstawicieli 

gatunku setosa  

>2,1 

szerokość płatka 

>1,6 

88% 

przedstawicieli 

gatunku virginica 

<1,6 długość 

płatka 

<4,4 > 4,4 

88% 

przedstawicieli 

gatunku versicolor 
12% przedstawicieli gatunków 

versicolor oraz virginica 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_setosa [dostęp:1309.2022] 
https://kwietnik.com.pl/pl/p/kosaciec-roznobarwny-Gerald-Darby-Iris-versicolor-kod-5277/11534 [dostęp:1309.2022] 
https://www.fs.usda.gov/wildflowers/beauty/iris/Blue_Flag/iris_virginica.shtml [dostęp:1309.2022] 

 
 



W jaki sposób przewidzieć energię układu? 
drzewa decyzyjne i losowy las 

      

Drzewo Decyzyjne 

nr1 

Drzewo Decyzyjne 

nr2 

Drzewo Decyzyjne 

nr3 

Drzewo Decyzyjne 

nr4 

Drzewo Decyzyjne 

nr5 

versicolor 

versicolor 

virginica 

versicolor 

virginica 

wynik: versicolor z 60% 

pewnością 
analizowany 

przypadek 
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wartości_rzeczywiste wskazania_modelu

Zestawienie energii wyznaczonej w sposób uproszczony z wykorzystaniem tradycyjnych 

narzędzi chemii informatycznej oraz wskazaniami modelu uczenia maszynowego dla 

przykładowej grupy klastrów 

Liczba 

Ni 

Średni błąd 

modelu [eV] 

Średni błąd 

modelu [%]  

HCOO 5 0.0221 4.31 

6 0.0493 8.18 

5 0.0508 9.33 

6 0.0580 10.02 

Dokładność predykcji modelu dla kilku wybranych grup klastrów 

      



Wnioski  

      

Prezentowana procedura przewidywania energii zapewnia bardzo dobrą 

dokładność predykcji względem wyznaczania jej w sposób tradycyjny na 

podstawie uproszczonych, automatycznie generowanych klastrów. 

Perspektywy 
 sprawdzenie procedur wykorzystujących inne modele uczenia maszynowego w 

tym sieci neuronowe 

 weryfikacja dokładności predykcji modelu w oparciu o układy modelowane w 

sposób ręczny, bardziej dokładny 

 rozszerzenie spektrum badań do klastrów zawierających inne składy atomowe  

 rozszerzenie spektrum badań do klastrów do układów, w których dwutlenek węgla 

jest przyłączony w inny sposób 



Podsumowanie 

Jak pokazaliśmy, metody chemii obliczeniowej są potęgę w walce o ochronę 
środowiska, pozwalają nam ,,zajrzeć do wnętrza cząsteczki’’ na poziomie 
molekularnym (teoretycznym). Dzięki nim możemy uzyskać szczegółowe 

opisy pojedynczych cząsteczek, jak również kompleksów 
metaloorganicznych. Ponadto jesteśmy w  stanie zwizualizować np. struktury 
kompleksów oraz przewidzieć cechy fizyko-chemiczne badanych układów. 

      



Podziękowania 

https://www.gify.net/cat-komputery-56.htm [dostęp: 9.09.2022]. 

Wrocławskiemu Centrum  

Sieciowo-Superkomputerowemu (WCSS) 

Akademickiemu Centrum Komputerowemu Cyfronet (AGH) 

(PL-Grid Prometheus) - Kraków 

Centrum Informatycznemu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 

Komputerowej (TASK) w Gdańsku 

Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu  
 

 za udostępnienie czasu obliczeniowego, oprogramowania  

i nieocenioną pomoc w trakcie realizacji projektów naukowych 



      

Realizowane projekty 

1) B. Kizior, A. Jezierska, B.M. Szyja. Badanie teoretyczne ścieżki reakcji 

częściowego utleniania metanu do metanolu.  

2) R. Stottko, E. Dziadyk-Stopyra, B.M. Szyja. Badanie teoretyczne oraz 

zastosowanie metod uczenia maszynowego dla układów Cu/Ni.  

Przygotowanie wykładu: 
B. Kizior, R. Stottko, W. Żuczkowski, T. Dymkowski 
Opiekunowie: 
B.M. Szyja oraz A. Jezierska 
 
 
 
 



Najwyższy czas na zmiany postępujmy zgodnie  

z zasadami zielonej chemii 

Dziękujemy za uwagę 


