DESMOS
See on väga lihtne vahend graafikute koostamiseks. Olemas veebipõhine keskkond:
https://www.desmos.com/, kus kasutada saab ka ilma kontot loomata (sel juhul ei saa
salvestada ja jagada oma tööd). Lisaks saadaval äpid nii Androidi kui IOS platvormile.
Ava lehekülg https://www.desmos.com/, vali

Launch Calculator

Antud lehel lisaks palju juba valmis olevaid ja jagatud graafikuid ning toredaid kunstitöid, mis
tehtud desmos keskkonnas. Näiteks

Kui viia läbi katseid, koguda andmeid ja on soov teada, millise seosega tegemist, võimaldab
Desmos leida ka regressiooni. Selle proovimiseks on hea läbi teha üks väike õpetus:
https://www.desmos.com/calculator?tour=regressions
Lehel https://teacher.desmos.com/ on olemas terve rida tegevusi, mida saab tunnis kasutada.
Nende kasutamiseks peab olema konto. Õpetaja logib sisse, valib tegevuse ja käivitab selle.
Seejärel saavad õpilased koodi ja logivad sisse lehelt https://student.desmos.com. Kõiki
vastuseid, mida õpilased sisestavad, näeb ka õpetaja.
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Graafikute tegemine

Ava olemasolev graafik
Sinu salvestatud graafikud
ja valmis näidisgraafikud

Uue nimega
salvestamine
Nime muutmiseks või
salvestamiseks uue nimega

Salvestamine
Graafiku salvestamiseks või
kiirkorraldus ctrl + s

Lisamine

Peida sisestusosa

Uue funktsiooni, tabeli,
teksti, pildi, kausta lisamine

Saab peita sisestusosa,
et graafikutel oleks
rohkem ruumi

Peitmine (stiil ja värv)
Klikkides peal on võimalik
graafikut peita/välja tuua.
Hoides all saab muuta värvi
ja joone stiili

Muutmise seaded
Kustuta, dubleeri, muuda
graafiku värvi või teisenda
tabeliks

Kõige kustutamine
Saab kustutada kõik
graafikud

Värvi muutmine

Kustutamine

Saab muuta joone värvi

Graafiku kustutamine

Teisenda tabeliks

Dubleerimine

Antud funktsiooni kohta
tekib väärtuste tabel.

Sisestatud graafikust saab
teha koopia

Soovitusi sisestamisel:
 Astendaja jaoks AltGr + ä
 Summa märk, sisesta sum
 Sümbol pii, sisesta pi
 Kreeka täht theta, sisesta theta
 Ruutjuur, sisesta sqrt
Erimärke ja tähti saab ka samal ajal ekraanile ilmuvalt klaviatuurilt.
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Tabelid
Sisestatud funktsioone saab muuta tabeliteks või sisestada uue funktsiooni andmed tabeli kujul.
Kui sisestatud funktsioon sisaldab liugureid (parameetreid), siis funktsionaalsus jääb tabeliks
konverteerimise järel alles.

Veeru lisamine
Vajuta nool paremale
klahvi või kliki veeru
ülemises lahtris

Tabeli lisamine
Kliki tabeli ikoonil, et
lisada tabel

Rea lisamine
Vajuta nool alla klahvi või kliki
tühjas lahtris

Muutmine
Vajutades hammasrattale
saab teha muutusi

Muutused
Klikkides värvilisel ringil
saab valida tabeli andmete
kuvamise punktidena,
joonena ning joonena millel
ka punktid. Saab valida
värvi.

Teisendamine tabeliks
Klikkides ikoonil, tekitatakse funktsioonist
tabel.
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Muutujad ja liugurid
Võib sisestada lihtsalt sirge y = 2x + 3. Selle graafiku dünaamiliseks muutmiseks saab lisada
parameetrid, näiteks y = ax + b. Kohe on võimalik lisada liugurid antud muutujatele.

Muutuja a, b või kõik liugurid.
Liuguri väärtuste muutmiseks tuleb klikkida liuguri rea lõpus. Saab muuta parameetri alg- ja
lõppväärtust ning muutuse sammu.

„Mängi“ nupuga saab tekitada animatsiooni, kus antud
parameeter saab sisestatud väärtused vastava
sammuga
Sama parameetrit võib kasutada mitmes erinevas funktsioonis. Näiteks saab demonstreerida
ristuvaid võid paralleelseid sirgeid.

Antud näites saab demonstreerida paralleelseid sirgeid, mis liiguvad koos üles-alla.

Sirged jäävad ristuvateks, sõltumata parameetri m väärtustest.
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Graafikule saab lisada ka punkti, mille abil on graafikut võimalik ise liigutada.
Näiteks sisestame y = 2x + c, lisame liuguri ning sisestame ühe punkti, mis asub sirgel. Olgu
selleks (0,c). Punkti sisestamiseks tuleb koordinaadid kirjutada ümarsulgudesse.

Antud juhul saame muuta ainult c väärtust ja saame hiirega sirget liigutada, muutes algordinaadi
väärtust.
Kui sisestada y – b = m(x – a) ja vaba punkt (a,b). Sel juhul saab sirget liigutada vabamalt.

Graafikute salvestamine ja avamine
Enda tehtud graafikute salvestamiseks peab olema loodud konto. Salvestamiseks vajuta ikoonil
või klaviatuurilt ctrl + s. Võimalik on tekitada salvestatud graafikust nn link ka Google
Drive’i. Salvestatud töö või näidisgraafikute avamiseks tuleb klikkida ikoonil

.

Kiirklahvide kombinatsioonid:
Graafiku avamine: ctrl + o
Salvestamine: ctrl + s
Salvesta nimega või nimeta ümber: ctrl + shift + s
Võta tagasi: ctrl + z
Uus sisestusrida: Enter
Uus tekstikast: sisesta jutumärgid (mingi selgitav tekst vahepeal)
Sisestuse kustutamine: delete klahv
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Graafikute jagamine
Vajutades jagamise ikoonil
sisse logitud).

saab enda tehtud graafikuid jagada (eelnevalt peab olema

Link
Selle lingi kaudu võib enda graafikut
jagada kõigiga.

Pilt
Selle nupuga luuakse graafikust ekraanipilt.
See avaneb uues aknas, kus seda saab
välja printida või parema klahviga
salvestada.
Email
Selle lingi kaudu saab
saata oma graafikut e-maili
kaudu, lisades ise soovitud
sõnumi.

Vistutamine
Saadud HTML koodi abil
saab graafiku lisada
veebilehele või blogisse.
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Seaded
Valime seaded
Projektori vaade on hea selleks, et
kohe suurendatakse graafiku
joonte jämedust ning numbrite
suurust

Grid – vajutades rohelistele
ringidele saab peita/näidata telgi,
ruudustikku. Vahetada
polaarkoordinaatideks.

Telgede seadistamine – Telje
juures olev kolmnurk avab
lisaseaded (ühikud, nooled, sildid
jne).

Suurenadmine
Ekraani osa saab suurendada nupust
või hiire rullikuga. Kui kasutatakse interaktiivset
tahvlit või nutiseadet, siis saaab suurendada ka nende vahenditega.
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Näiteid


Tavalised funktsioonid y = 2x+1



𝑥 = √(1 − 𝑦)2



Võrratused y > log(x)
x ≤ 2y + 3



Polaarkoordinaadid r = sin(5)



Osa joonest y =|x| {x<0}
x = sin(y) {-π<y<π}
Tingimuste sisestamisel kasutada loogelisi sulge



Punkt (1,0)



Punkti jada, sisestamisel tuleb eraldada need komadega
(1,1), (2,2), (3,3)



Liigutatav punkt (a,b)
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Võimalikud funktsioonid
Eksponent- ja logaritmfunktsioonid
exp(x)
ln(x)
log(x)
logn(x)
xn
Trigonomeetrilised funktsioonid
sin(x)
arcsin(x)
cos(x)
arccos(x)
tan(x)
arctan(x)
sec(x)
arcsec(x)
csc(x)
arcscs(x)
cot(x)
arccot(x)

sinh(x)
cosh(x)
tanh(x)
sech(x)
csch(x)
coth(x)

Muud
ceil(x) – ümardab ülemise täisarvuni
floor(x) – ümardab alumise täisarvuni
round(x) – ümardamine
abs(x) – absoluutväärtus
min(a,b) – minimaalne
max(a,b) – maksimaalne
lcm(a,b) - vähim ühiskordne (VÜK)
gcd(a,b) – suurim ühistegur (SÜT)
nCr(n,r) - kombinatsioonid
! - faktoriaal
d/dx – tuletis
Oma funktsiooni defineerimine
Näiteks: f(x) = x2, sel juhul saab joonestada ka funktsiooni y = f(x+1)
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Tegevus „Water Line“
Õpilased saavad vastata küsimustele või näiteks ise hoopis graafiku joonestada.
Antud ülesandes peavad õpilased jälgima, kuidas vesi voolab erinevatesse anumatesse ning
seejärel joonestama vastava graafiku sõltuvalt ajast. Anumateks on:

Viimases ülesande peab ise joonistama anuma, vaatama kuidas vesi sinna voolab ja tegema
vastava graafiku.
Näide õpilaste töödest.

Neid anumaid võivad proovida täita ka teised õpilased ja seejärel nende kohta graafiku teha.
Näide õpilaste vastustest.

Õpetaja saab vaadata vastuseid kas õpilase kaupa või ülesande kaupa. Ülesande puhul saab
õpetaja ülevaate, kuidas üldiselt läks.
Näiteks, et 22 graafikut olid üsna täpsed
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