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�Thiết kế mô phỏng

� Sự xen phủ các obitan
� Sự lai hóa các obitan
Ý tưởng:

• Obitan s hình tròn (nhấn shift khi vẽ), tô màu: fill effects: two 

color, from center. Transparency: 20%, có viền.

• Obitan p: 2 hình oval bằng nhau [fill effects: two color, from 

center; Transparency: 20%, có viền] � Group

• Obitan lai hóa: 2 hình oval không bằng nhau [fill effects: two 

color, from center; Transparency: 20%, có viền] � Group

• Obitan xuất hiện và chuyển ñộng: Custom animation � Add 

effect�Entrance � Appear+Motion paths
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�Thiết kế mô phỏng

� Sự xen phủ các obitan
� Sự lai hóa các obitan

�Kinh nghiệm: sao chép ñ�i t��ng b�ng cách:

• Crtl +C ���� Ctrl + V

• Gi� nút Ctrl + Click ph�i chu�t vào ñ�i t��ng và rê ñ�i t��ng ñi
ch	 khác
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�Thiết kế mô phỏng: Electron làm quay chong
chóng

� Ý tưởng:
• Bình chân không: Autoshape�basic shape�

rounded regtangle

• Nguồn ñiện: Autoshape�basic shape� cube

• ðèn: 2 hình tròn có fill efect

• Chong chóng: Autoshape�basic shape� sun

• Electron, catot, anot: hình oval, tròn

• Dây ñiện: các ñường line
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�Thiết kế mô phỏng: Electron làm quay chong
chóng

� Ý tưởng hiệu ứng:
• ðèn bật: 

– ðèn ñỏ hiện sau ñèn mờ

– Hiệu ứng Entrance+Appear

• Electron chạy: 

– 3 electron trên ñường thẳng

– Entrance+Appear

– motion path�right

– After previous

– Very fast

– REPEAT: until end of slide
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�Thiết kế mô phỏng: Electron làm sáng màn
huỳnh quang

� Ý tưởng:
• Thay chong chóng bằng màn huỳnh quang

• Màn huỳnh quang: Autoshape�basic shape�

moon
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�Thiết kế mô phỏng: Electron làm sáng màn
huỳnh quang

� Ý tưởng hiệu ứng:
• Màn huỳnh quang phát sáng

– Electron tại màn huỳnh quang xuất hiện: 

Entrance�Appear

– Phát sáng liên tục: 

» Hiệu ứng: Flash bulb

» After previous

» Very fast

» REPEAT: until end of slide
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�Thiết kế mô phỏng: Nước trong chậu dâng-Dung 
dịch trong chậu ñổi màu

� Ý tưởng:
• Chậu thủy tinh: Autoshape�basic shape � can

• Phần dung dịch: Autoshape�basic shape � can
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�Thiết kế mô phỏng: Nước trong chậu dâng-Dung 
dịch trong chậu ñổi màu

� Ý tưởng hiệu ứng:
• Nước trong chậu dâng: 

– Entrance � Wipe � from bottom

• Nước trong chậu ñổi màu:

– Phần nước trong chậu có hiệu ứng: Emphasis�change

fill color
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�Thiết kế mô phỏng: ðèn cồn cháy

� Ý tưởng:
• ðèn cồn: 

– ðèn: Autoshape�basic shape� oval + regtangle

– Tim ñèn: Autoshape�line�curve

– Ngọn lửa: Autoshape�heart

» xoay ngược

» Fill effect: vàng+cam

» No line
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�Thiết kế mô phỏng: ðèn cồn cháy

� Ý tưởng hiệu ứng:
• Ngọn lửa bập bùng: Thêm hiệu ứng cho ngọn lửa

– Add effect � Emphasis � Grow/Shrink

– Effect option:

» Size: 120%

» Bỏ smooth start, smooth end

» Chọn Auto reverse

» Repeat: until end of slide
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�Thiết kế mô phỏng: Dung dịch trong ống nghiệm
sôi

� Ý tưởng:
• Ống nghiệm: Autoshape�basic shape � can (ðiều

chỉnh nút vàng cho giống ống nghiệm)

• Dung dịch trong ống: Autoshape�basic shape �

can (ðiều chỉnh nút vàng)

• Bọt khí: Autoshape�basic shape � oval
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� Thiết kế mô phỏng: Dung dịch trong ống nghiệm sôi

� Ý tưởng hiệu ứng: Thêm hiệu ứng cho các bọt khí

• Add effect � entrance � Appear

– Start: with previous

– Effect option:

» Delay: ns (bọt khí xuất hiện sau n giây)

• Add effect � motion path � Up

– Start: with previous

– Effect option:

» Bỏ chọn Smooth start, smooth end

» Delay: ns (bọt khí chuyển ñộng sau n giây)

» Repeat: until end of slide

L�u ý:Thời gian delay cho các bọt khí khác nhau là

khác nhau.
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� Thiết kế mô phỏng: Thử tính dẫn ñiện của dung dịch

� Ý tưởng hiệu ứng:
• ðổ nước trong cốc vào chậu

– Cốc 1: Di chuyển

» Entrance: appear

» Motion path � draw custom path � curve

» Effect option: After animation: Hide after 
animation

– Cốc 2: Quay

» Entrance: Appear

» Emphasis � Spin: 120o  counter clock
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� Thiết kế mô phỏng: Thử tính dẫn ñiện của dung dịch

� Ý tưởng hiệu ứng:
• Bút dẫn ñiện sáng ñèn

– Bút 1:

» Entrance: appear

» Motion path � draw custom path � curve

» Effect option: After animation: Hide after 
animation

– Bút 2:

» Entrance: appear
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