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Gyűjtemények, előzmények 

1. A diákon szereplő példák zöme az  
Asimov Téka c. gyűjteményem része. 
Ez a >215 lap jórészt a webhelyemen van. 

2. A 125 PhET szimuláció ellenben 
a Colorado Egyetemen található. 
A helyet 2010/11-ben magyarítottam. 

• Előzmények is voltak: 
 

• Most ezt a gyűjteményt magyarítom: 

http://nagysandor.eu/index.html
http://phet.colorado.edu/hu/
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/index.html
http://nagysandor.eu/lne/index.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/timeline/index.html
http://nagysandor.eu/physlet/index.html
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Mi kell a lapjaimhoz,  
ill. a szimulációkhoz? 

• JavaScript engedélyezése: 
ha a régi honlapomon nem észlelhető mozgás 
az egér hatására, akkor az rossz jel. 

• Java telepítése:  
Az Oracle ingyenes terméke. Letölthető még 
Java 6 is a 7 helyett.  

• Flash lejátszó telepítése:  
Ingyenes Adobe termék. Magát a lejátszást a 
Firefoxra is elintézi. Vagy az IrfanView-ra. 

http://nagysandor.eu/defhu.htm
http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.java.com/en/
http://www.java.com/en/
http://get.adobe.com/flashplayer/
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Flash szimul(anim/prezent)ációk (.swf) 

• Átméretezhetők 
• Majdnem mind könnyen leszedhető, de pl.  

ez a prezentáció      (SM) nem. & 
• Nemcsak html oldalba illeszthetők be, hanem 

pl. Powerpointba is. A következő 
két dián mutatok erre egy példát!  

• Ingyenes programmal Powerpointból  
is készíthető Flash.    A minőség korlátozott, 
de ha van pénz, van jobb is érte ugyanott! 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/AlphaExamples/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/SM_ESym_hu/index.html
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Példa Powerpointba beépített 
Flashre 

Korreláció 
 

Mit mutat a példa? 
Hogy a beépítés többletfunkciót adhat a 

Flashnek 
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Ez az 1969-es darab a 
Nap-rendszernél öregebb 
részeket is tartalmaz:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Allende_meteorite  

http://www.meteorites-for-sale.com/catalog/allende-cv3.html  

Az Allende-meteorit (1969) és a Nap elemösszetétele 

1. Pár elemből a Napban több 
van, mint a meteoritban. 

2. A lítiummal fordítva van. 

3. Sok nagyságrenden ível át a 
gyakoriságok grafikonja. 

4. Az adatok jól korrelálnak. 

Illékonyak! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allende_meteorite
http://www.meteorites-for-sale.com/catalog/allende-cv3.html
http://www.meteorites-for-sale.com/catalog/allende-cv3.html
http://www.meteorites-for-sale.com/catalog/allende-cv3.html
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Korreláció: rend az összevisszaságban 
A finnugorázó flash a következő helyről van (megvárom, míg mindenki leírja a címet :-)  
http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html;jsessionid=D8FE7CBAF774659B90CEC8BF35B683F8?action=entryByConcept&id=351&expand=0&msglang=hu  

Elemgyakoriságok logaritmusa az Allende-meteoritban 
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Nem tud 
magyarul, 
mert a itt 
a fordítás 
nem az 
swf-ben 

van! 
Figyeljük 

meg, 
hogy a 
Flashre 

nem lehet 
pakolni!  

http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html;jsessionid=D8FE7CBAF774659B90CEC8BF35B683F8?action=entryByConcept&id=351&expand=0&msglang=hu
http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html;jsessionid=D8FE7CBAF774659B90CEC8BF35B683F8?action=entryByConcept&id=351&expand=0&msglang=hu
http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html;jsessionid=D8FE7CBAF774659B90CEC8BF35B683F8?action=entryByConcept&id=351&expand=0&msglang=hu
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/correlation_hu/index.html
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Példa Powerpointból készített 
Flashre 1 

Stabil izobárnuklidok száma 
 

Mit mutat a példa? 
Hogy a konvertált Flash többet tud, mint 

a prezentáció 
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http://nagysandor.eu/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Isobars_iSpring/index.html
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Példa Powerpointból készített 
Flashre 2, 3, 4 

Nukleoszintézis a β-stabilitás völgyében 
 

Miért mutatom be ezeket a példákat? 
Ha felrakom a hálóra, akkor a hallgató otthon is 

lejátszhatja, és nemcsak a pdf-et látja 
Letilthatom a ppt animálását, de animálhatom 

azt, amit akarok 
Látszik, hogy még a GIF-ek animálását is 

megtartja 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/UpDownValley_iSpring/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/Animaciok_szimulaciok.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Auger_iSpring/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/nuts/
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Java szimulációk (.class, .jar) 
• Általában nem méretezhetők át, de ... 
• Általában nehezen szedhetők le. & 
• A html oldalakba többnyire beépíthetők, de 

Powerpointba nem. Van olyan, amelyik csak 
magában fut, letöltve. 

• Többnyire kicsi fájlok (kivéve a PhET Java 
szimjeit, amelyek 1−5 MB-osak, viszont ppt-ből is 
indíthatók        :), de nagy az erőforrásigényük    . 

• Némelyik lefagyasztja a böngészőt vagy nem fut a 
Java 7 alatt.  

http://phet.colorado.edu/hu/
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/alpha-decay
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/thermal_hu/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/lens_mirr/index_J6.html
http://nagysandor.eu/physlet/applets/bicajos.html
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Animáció, szimuláció, interaktivitás 
 

• Ábra vs. GIF animáció    
• Sztochasztikus Flash szimuláció gyakorlatilag 

interaktivitás nélkül 
• Sztochasztikus Java szimuláció interaktivitással 

Exponenciális bomlástörvény 
𝐴 = 𝐴0 e−λt 

http://nagysandor.eu/nuklearis/DecayLaw.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/NuclearDecay.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/decay_law/index.html


Interaktivitás, még több interaktivitás 
 

• Domború lencse képalkotása (Kiselev és Kiselev, Java)    
• Domború és homorú lencse (W. Bauer,  Java) 

• Optikai labor (Physlet, Java+JavaScript) 
Optikai (Klencsár Zoli, Delphi) 
(helyben/letöltve, ppt-ről indítva) 

Geometriai optika 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/optics_Klencsar/index.html
http://nagysandor.eu/kiselev/jav_phys_math/java/clens/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/optics/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/lens_mirr/index.html
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• Compton-effektus apró interaktivitással 
– Sztochasztikus (az automatikus lejátszás erősíti az érzést) 
– A foton nem tűnik el a folyamatban 
– A szórásirány meghatározza a foton hullámhosszát 
– A visszaszórt foton több energiát veszít (λ ∝ 1/Eγ) 

• Párképződés (mag által elősegített) 
– A párképződés csakugyan sugár−anyag kölcsönhatás 
– Ahol párképződés van, ott annihiláció is lesz (igen hamar) 
– A gamma-spektrumban „kiszökési hiányok” is lehetnek 

Nukleáris & részecsketudomány 

Több információt, sűrítve, könnyebben  
(kell hozzá tanár/magyarázat, hogy minden „átmenjen”) 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Compton_HU/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/PairProduction.html
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Mi lesz a gyűjteményeimmel? 
Hogy csináljátok Ti? 

• A Flash szerintem időtálló … Vagy nem? 
• Delphi vagyogat és leszeget 
• A Javának alighanem befellegzett. Vagy nem? 
• Java ⇒ html 5: egy példa a váltásra: 

Kockadobás pár éve és most. 
• A Virtual Laboratories bevezető oldala  
• Html 5 demók 

http://www.designfollow.com/development/will-html5-finally-spell-the-death-of-flash/
http://www.theserverside.com/tip/HTML5-Java-and-the-future-of-Web-developement
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DiceExper/index.html
http://www.math.uah.edu/stat/applets/DiceExperiment.html
http://www.math.uah.edu/stat/Introduction.html
http://html5demos.com/
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Webmester kontra látogató  
• Baj az, ha egy szim leszedhető? 

– A látogatónak kifejezetten jó 
– Az összes PhET szim leszedhető (pl. az α-bomlás)  

• Baj az, ha egy szim offlájn és onlájn is működik? 
– A látogatónak kifejezetten jó 
– Az összes PhET szim ilyen (pl. az α-bomlás) 

• Mitől jön vissza a látogató? 
– Mert a szim magában nem elég. Kell a tanár/háttér/ 
– Asimov Téka ∩ Harrisonia (Google PageRank) 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/alphadecay/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/alphadecay/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/alphadecay/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/alphadecay/index.html
http://nagysandor.eu/harrisonia/index.html
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Szim kontra video  

• Szimulációk, PhET (2011 Tech Award) 
– Team: informatikus + pedagógus + {fizikus…} 
– Lassú felfutás 2002-2012: 125 szim 
– Interaktív 

• Video, Khan Academy  (2009 Tech Award) 
– Team: médiaszakember + pedagógus + {fizikus…} 
– Gyors felfutás 2004-2012: 3600 video 
– Interaktívnak mondják 

http://phet.colorado.edu/hu/
http://assett.colorado.edu/post/4665
http://www.khanacademy.org/
http://khanacademy.desk.com/customer/portal/articles/329316-how-did-khan-academy-get-started-
http://nagysandor.eu/PhET/sim_theses_HU.pdf
http://nagysandor.eu/PhET/sim_synthesis_HU.pdf
http://nagysandor.eu/PhET/index.html
http://phet.colorado.edu/hu/about
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Köszönöm 
a hallgatóság türelmét, 

Fülöp Zsoltnak a meghívást, 
Máté Zoltánnak a pátyolgatást, 

Száldobágyi Zsigának (legközelebb! :), 
a családomnak, hogy felkeltett, és így kihasznál-  

hat- 
tam 
ezt 

a lehetőséget  

a hallgatóság türelmét, 
Fülöp Zsoltnak a meghívást, 

Máté Zoltánnak a pátyolgatást, 
Száldobágyi Zsigának (legközelebb! :), 

a családomnak, hogy felkeltett, és így kihasznál- 
hat- 
tam 
ezt 

a lehetőséget  
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