
 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Σε πολλές από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα ζητηθεί στην έκθεσή σας να περιλάβετε µια ή περισσότερες 
γραφικές παραστάσεις. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις µπορεί να αποδίδουν ευθείες γραµµές ή καµπύλες. 
Μια σωστή γραφική παράσταση προδιαθέτει πάντοτε ευνοϊκά αυτόν που διαβάζει την έκθεση. Αντίθετα, 
µια προχειροσχεδιασµένη γραφική παράσταση, στην οποία δεν τηρούνται ορισµένοι βασικοί, απλοί και 
σχεδόν αυτονόητοι κανόνες σχεδίασης, πάντοτε "αδικεί" µια σωστή δουλειά, ανεξάρτητα του πόσο ακριβή 
είναι τα τελικά αποτελέσµατα ή πόσος κόπος καταβλήθηκε για τη λήψη των πειραµατικών δεδοµένων.   
Στη συνέχεια θα αναφερθούν αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η τήρησή τους 
ή όχι θα επηρεάσει αποφασιστικά τη βαθµολογία της άσκησης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή όχι του 
αναλυτικού αποτελέσµατος. Θα δοθούν επίσης µερικά παραδείγµατα "κακών" γραφικών παραστάσεων και 
θα τονισθούν τα λάθη σε κάθε περίπτωση.  
1ος κανόνας: Όλες τις γραφικές παραστάσεις στις εργαστηριακές εκθέσεις θα τις κάνουµε µε το χέρι σε 
χιλιοστοµετρικό χαρτί (χαρτί millimetré) και όχι µε τη βοήθεια υπολογιστή και εκτυπωτή! Αργότερα και 
αφού µάθουµε να σχεδιάζουµε σωστά διαγράµµατα µε το χέρι, τότε θα είµαστε σε θέση να κάνουµε και 
σωστή χρήση των διάφορων σχεδιαστικών προγραµµάτων.  
2ος κανόνας: Για τη σχεδίαση αρχικά χρησιµοποιούµε ένα καλοξυµένο µολύβι για να χαράξουµε βοηθητι-
κές γραµµές, να εντοπίσουµε τη θέση των "πειραµατικών" σηµείων και να κάνουµε τυχόν διορθώσεις στο 
σχέδιο. Στη συνέχεια, αφού µείνουµε ικανοποιηµένοι από τη γραφική παράσταση, σβήνουµε ό,τι δεν χρειά-
ζεται και ξανασχεδιάζουµε πάνω από τις γραµµές κ.λπ. µε µελάνι µαύρο ή µπλε (ποτέ κόκκινο, αφήνουµε 
αυτό το χρώµα για τον διορθωτή της έκθεσης) ό,τι θέλουµε να µείνει. Σχήµατα σχεδιασµένα µε µολύβι 
(στο σύνολό τους ή εν µέρει) δεν γίνονται δεκτά!   
3ος κανόνας: Τη γραφική παράσταση την κόβουµε µε ψαλίδι και την κολλάµε µόνιµα µε σελλοτέιπ (όχι 
µόνο στις γωνίες, αλλά γύρω-γύρω) ή µε κάποια κόλλα καλής ποιότητας στο κατάλληλο µέρος της έκθε-
σης. ∆εν θα γίνονται δεκτές εκθέσεις µε γραφικές παραστάσεις ακόλλητες ή πρόχειρα κολληµένες.  
4ος κανόνας: Σε µια γραφική παράσταση δεν "κάνουµε οικονοµία" στο χιλιοστοµετρικό χαρτί. Ούτε πρέπει 
να χρησιµοποιούµε "µεγάλα" φύλλα, νοµίζοντας έτσι, ότι ίσως τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα. Το ιδανι-
κό µέγεθος της γραφικής παράστασης θα πρέπει είναι, όσο περίπου το µισό της σελίδας του τετραδίου που 
χρησιµοποιούµε. Η αναλογία ύψους (άξονας τεταγµένων, Υ) προς πλάτος (άξονας τετµηµένων, Χ) πρέπει 
να βρίσκεται στην περιοχή 2:3 έως 3:2. Το παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1) είναι σωστό ως προς κάθε τι 
άλλο, όχι όµως σε ό,τι αφορά την αναλογία διαστάσεων. 
 

 
 

Σχήµα 1. Τυπική περίπτωση γραφικής παράστασης µε κακή αναλογία ύψους:πλάτους. 
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Σχήµα 2. Σε αυτή τη γραφική παράσταση παραβιάζεται ο 5ος κανόνας (δεν αξιοποιείται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η 
διατιθέµενη επιφάνεια). Αυτό οφείλεται στο ότι ο σχεδιαστής ήθελε (για κάποιο δικό του λόγο!) να συµπεριλάβει και 
το σηµείο (0,0). Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναγκαίο, αφού δεν υπάρχουν πειραµατικές τιµές κοντά στο σηµείο αυτό, 
ούτε υπάρχει κάποια προέκταση της γραµµής προς τον άξονα των τεταγµένων που θα έδειχνε κάποιο σηµείο (τοµή 
επί της αρχής των αξόνων) που ενδεχοµένως θα είχε κάποια φυσική σηµασία και θα µας ενδιέφερε η τιµή του. Ακόµη, 
παραβιάζεται και ο 6ος κανόνας, αφού τα πειραµατικά σηµεία δείχνονται µε κουκκίδες που µόλις διακρίνονται στη 
γραµµή. 
 
5ος κανόνας: Αξιοποιούµε τον µέγιστο δυνατό χώρο στο χιλιοστοµετρικό χαρτί. Το σηµείο (0,0) δεν είναι 
υποχρεωτικό να περιλαµβάνεται στο διάγραµµα, αν απέχει από τα πειραµατικά σηµεία (ο κανόνας αυτός 
τηρείται στην περίπτωση της γραφικής παράστασης του Σχήµατος 1).  
6ος κανόνας: Οι θέσεις των πειραµατικών σηµείων πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα στο διάγραµµα. Ποτέ 
δεν τα παριστάνουµε µε µικρές κουκκίδες, που µπορεί να χαθούν κάτω από τις γραµµές και τις καµπύλες. 
Για τον σκοπό αυτό τα σηµεία αυτά περικλείονται σε ένα µικρό κύκλο. Αν στο ίδιο διάγραµµα υπάρχουν 
περισσότερες καµπύλες, χρησιµοποιούµε και άλλα σύµβολα περίκλεισης των πειραµατικών δεδοµένων 
(π.χ. µικρά τετράγωνα, τρίγωνα, ρόµβοι) έτσι, ώστε να ξεχωρίζουν µεταξύ τους οι διαφορετικές οµάδες 
πειραµατικών δεδοµένων.   
7ος κανόνας: Το διάστηµα του άξονα µεταξύ δύο διαδοχικών αριθµών ονοµάζεται υποδιάστηµα αρίθµη-
σης. Το υποδιάστηµα αυτό πρέπει να είναι σταθερό και όχι πολύ µικρό. Με άλλα λόγια δεν πρέπει να γρά-
φουµε πολλούς αριθµούς στους άξονες. 4 έως 8 αριθµητικές ενδείξεις είναι συνήθως αρκετές.  
Σε κάθε αριθµό, θα πρέπει να υπάρχει και µικρή γραµµούλα (προς το εσωτερικό του διαγράµµατος). Βοη-
θητικές γραµµούλες (ticks) µπορούν να υπάρχουν και µεταξύ των αριθµών. Για παράδειγµα µια περιοχή 
αριθµητικών ενδείξεων από 200 έως 600, µπορεί να έχει αριθµητικές ενδείξεις και γραµµούλες στα 200, 
300, 400, 500, 600 και ενδιάµεσες βοηθητικές γραµµούλες (χωρίς αριθµητικές ενδείξεις) στα 250, 350, 450, 
550.  
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Σχήµα 3.  Σε αυτή τη γραφική παράσταση παραβιάζεται ο 7ος κανόνας επειδή χρησιµοποιείται µικρό υποδιάστηµα 
αρίθµησης. Στον άξονα των τεταγµένων θα µπορούσαν να υπάρχουν µόνο οι αριθµητικές ενδείξεις 100, 130, 160, 
190, 220, 250, 280 και να παραµείνουν οι γραµµούλες µόνο στις υπόλοιπες θέσεις. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το υπο-
διάστηµα αρίθµησης δεν είναι απαραίτητο να είναι 100 ή 50. Μπορεί κάλλιστα να είναι 30, 40 ή οποιοδήποτε βοηθά 
να διατηρείται η σωστή αναλογία στους άξονες (4ος κανόνας) και συγχρόνως να αποφεύγεται η πυκνή αρίθµηση. 
Αντίστοιχα, στον άξονα των τετµηµένων θα µπορούσαν να µείνουν µόνο οι αριθµοί 2, 3, 4 και 5.  
 
Στη σωστή γραφική παράσταση πρέπει το σύνολο των πειραµατικών σηµείων να βρίσκεται σε περιοχή που 
περικλείεται (και ως προς τους δύο άξονες) από αριθµητικές ενδείξεις. Ακόµα, θα πρέπει να τονισθεί ότι η 
χρήση χιλιοστοµετρικού χαρτιού δεν "επιβάλλει" κάποιο συγκεκριµένο "φυσικό" διάστηµα σε κάθε υπο-
διάστηµα αρίθµησης. Με άλλα λόγια ένα υποδιάστηµα αρίθµησης 50 δεν είναι υποχρεωτικό να "αντιπρο-
σωπεύεται" από ένα φυσικό διάστηµα 5, 2,5 ή 2 cm. Μπορεί οι τιµές αυτές να είναι "βολικές" ως προς τον 
εντοπισµό των σηµείων. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητες. Το φυσικό διάστηµα µπορεί κάλλιστα να είναι 4, 3 
ή 1,5 cm, αρκεί να τηρούνται ο 4ος και ο 5ος κανόνας.  
Στο Σχήµα 3 δείχνεται µια γραφική παράσταση µε υπερβολικά πυκνή αρίθµηση και στους δύο άξονες (µι-
κρά υποδιαστήµατα αρίθµησης). 
 
8ος κανόνας. Στους άξονες δεν γράφουµε άλλους αριθµούς εκτός από αυτούς που περιγράψαµε στον 7ο 
κανόνα. Έτσι, π.χ. κατά τα πρώτα στάδια σχεδίασης (µε το µολύβι) µπορούµε να σηµειώσουµε τις αριθµη-
τικές πειραµατικές ενδείξεις και τις θέσεις τους και να φέρουµε από αυτές βοηθητικές γραµµές µε τον χά-
ρακα για να εντοπίσουµε τη θέση των πειραµατικών σηµείων. Στη συνέχεια θα πρέπει να σβήσουµε όλα τα 
βοηθητικά στοιχεία και να κρατήσουµε στο τελικό διάγραµµα (µε µελάνι) µόνο τα απαραίτητα στοιχεία. 
Κατ΄εξαίρεση, αν η γραφική παράσταση αποτελεί καµπύλη αναφοράς (ή βαθµονόµησης), µπορούµε στην 
τελική µορφή της να αφήσουµε τις βοηθητικές γραµµές (διακεκοµµένες), που αντιστοιχούν στην ένδειξη 
του αγνώστου και µόνο (πάντοτε όµως µε µελάνι).  
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Σχήµα 4. Τυπική παραβίαση του 8ου κανόνα. Στην τελική µορφή της γραφικής παράστασης έχουν παραµείνει οι 
βοηθητικές αριθµητικές ενδείξεις και οι βοηθητικές γραµµές που αντιστοιχούν στα αριθµητικά πειραµατικά δεδοµένα. 
 
Στο Σχήµα 4 δείχνεται µια γραφική παράσταση καµπύλης αναφοράς, όπου (κακώς) έχουν παραµείνει αυτές 
οι βοηθητικές αριθµητικές γραµµές και ενδείξεις.  
 
9ος κανόνας. Γραφικές παραστάσεις στις οποίες δεν αναγράφεται στον κάθε άξονα, ποια φυσική ή χηµική 
ποσότητα εκπροσωπούν οι αριθµητικές ενδείξεις, έχουν µηδενική αξία. Σε κάθε άξονα πρέπει να ανα-
φέρεται σαφώς (ολογράφως ή συµβολικά) η φυσική ή χηµική ποσότητα και δίπλα σ'αυτή να γράφεται και η 
αντίστοιχη µονάδα, χωριζόµενη µε ένα κόµµα, π.χ. ∆υναµικό, mV  (ή  Ε, mV).   
Στην περίπτωση λογαριθµικών ενδείξεων δεν αναφέρονται µονάδες (οι λογάριθµοι είναι καθαροί αριθµοί), 
εντούτοις µέσα στον λογάριθµο θα πρέπει να αναφέρονται οι µονάδες της λογαριθµιζόµενης ποσότητας, 
π.χ. log([NO3

−], M) ή log([Na+], mg/L). Είναι λάθος να γράφουµε log[Na+], mg/L.  
Μια σωστή από κάθε άποψη γραφική παράσταση δείχνεται στο Σχήµα 5. Αξίζει να σηµειωθεί µια ακόµη 
λεπτοµέρεια, που περιλαµβάνεται στο σχήµα αυτό. Εάν οι δύο άξονες ξεκινούν από σηµείο το οποίο αντι-
στοιχεί σε διαφορετική αριθµητική τιµή (δεν είναι π.χ. το σηµείο 0,0), θα πρέπει να σχεδιάζεται σε ένα 
άξονα ένα "διαχωριστικό" σύµβολο (συνήθως 2 µικρές πλαγιαστές γραµµές) που δείχνει ότι η σηµειούµενη 
ένδειξη στο σηµείο-τοµή δεν σχετίζεται µε τις σηµειούµενες ενδείξεις του άξονα. Το σύµβολο αυτό έχει 
προστεθεί στη γραφική παράσταση του Σχήµατος 5.  
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Σχήµα 5. Επιτέλους (!), µια σωστή από κάθε άποψη γραφική παράσταση, όπου τηρούνται όλοι οι προαναφερθέντες 
κανόνες. 


