Tabellen, grafieken en figuren
Inleiding
Door het gebruik van tabellen, grafieken en figuren in journaals en verslagen kan de schrijver
zijn gegevens compact en overzichtelijk presenteren. Bovendien vormen ze in publicaties een
belangrijke toegang tot de gegeven informatie. Daarom is het van belang dat ze volgens
algemeen geldende regels worden opgesteld. In deze paragraaf worden die regels gegeven.

Tabellen
Een tabel dient aan de volgende regels te voldoen (zie ook de voorbeeldtabellen):
- Boven de tabel staat aangegeven waar deze betrekking op heeft d.m.v. een titel.
- Daarnaast is de tabel genummerd. Naar dit nummer moet in de tekst worden verwezen.
- In de kop van de tabel worden de symbolen van de grootheden vermeld met tussen
haakjes hun eenheden (S.I.-eenheden of daarvan afgeleide eenheden). De eenheden
komen niet achter de waarden zelf te staan. De gebruikte symbolen moeten elders zijn
gedefinieerd.
- Door de tabel doordacht in te delen, kan ook de verwerking van de meetgegevens en
van de resultaten erin opgenomen worden. Aangegeven dient te worden (bijvoorbeeld
in formulevorm) hoe de berekende uit de gemeten grootheden volgen.
- Ook de fouten in de grootheden kunnen in de tabel vermeld worden.
- De komma in de getallen in de tabel moet op een zinvolle plaats staan, dus niet teveel
nullen voor of achteraan het getal. Dit kan door een macht van tien apart te schrijven
of aan te geven bij de eenheid in de kop van de tabel.

Voorbeeldtabel 1: Samenstelling van de gebruikte mengsels
Massa (gram)
Mengsel
Aceetanilide
Benzoëzuur
I
0,28
1,00
II
0,74
1,00
III
1,00
0,60
IV
1,00
0,23

Meting
1
2
3

Voorbeeldtabel 2 : Bepalen frequentie slinger
10*T (s) (10*T) (s)
T(s)
f (Hz) (=1/T)
T (s)
20,3
0,2
2,03
0,02
0,493
20,4
0,2
2,04
0,02
0,490
20,1
0,2
2,01
0,02
0.498

f (Hz)
0,005
0,005
0,005

Grafieken
Het gebruik van grafieken om meetgegevens weer te geven heeft vier doelen:
- Een overzichtelijke en compacte presentatie van de gegevens.
- Toetsing van het fysisch model van het betreffende probleem aan de meetgegevens,
ofwel het demonstreren van een verwacht verband dat in de tabel niet direct zichtbaar
is.
- De mogelijkheid om na te gaan of er duidelijk onjuiste meetpunten zijn (uitschieters).
- Controle van de overeenkomst tussen de foutengrenzen per meetpunt en die in de
modelgrootheden (helling, asafsneden).
Uit het eerste en het tweede doel volgen twee algemene regels.
- De meetpunten, met foutengebieden!, moeten duidelijk aangegeven zijn.
- Kies de uit te zetten grootheden en schalen bij voorkeur zo, dat een rechte lijn kan
worden verwacht.
Daarnaast gelden nog een aantal andere, meer specifieke regels.
- Boven de grafiek staat aangegeven waar deze betrekking op heeft d.m.v. een titel.
- Daarnaast is de grafiek genummerd. Naar dit nummer moet in de tekst worden verwezen.
- Langs de assen moeten de grootheden (symbolen en/of naam) met eenheid worden
vermeld. De onafhankelijke variabele wordt horizontaal uitgezet.
- Alle bijschriften worden horizontaal geschreven.
- De grafiek wordt in het journaal op de linkerpagina ingeplakt. In het verslag wordt de
grafiek tussen de tekst gevoegd of achteraan bijgevoegd.
- Wanneer in een verslag een grafiek wordt gemaakt, hoeven de meetwaarden zelf niet
altijd in een tabel meer gepresenteerd te worden. Alleen als de meetwaarden op zich
van belang zijn, moeten ze worden opgenomen.
- Waar mogelijk wordt de numerieke waarde van de te bepalen grootheid uit de
asafsnede en/of de helling van een rechte lijn bepaald.
- Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat grootheden logaritmische of exponentieel
worden uitgezet.
- Gebruik zulke schaalwaarden dat de schaaleenheid via een schaalfactor 10n, 2.10n of
5.10n met de eenheid van de uitgezette grootheid samenhangt. Een schaalwaarde
kleiner dan de nauwkeurigheid dient vermeden te worden.
- Bij de assen worden genoeg getallen geplaatst om snel te kunnen aflezen; niet te veel,
daardoor wordt het onoverzichtelijk. Zet ook nooit de getalwaarden van de
meetpunten langs de assen uit.
- Gebruik bij meerdere lijnen in één assenkruis voor de verschillende series meetpunten
bij voorkeur verschillende symbolen (o, x, *, etc.).
- Trek een rechte lijn of vloeiende kromme die zo goed mogelijk bij de meetpunten
aansluit. In de praktijk is het meestal afdoende ervoor te zorgen dat ongeveer evenveel
meetpunten boven als beneden de lijn liggen, zoals bij de kleinste kwadratenmethode
zal blijken (zie hoofdstuk Foutenleer). Trek alleen lijnen zoals die op basis van het
theoretisch model worden verwacht. Wanneer er geen verwachting is voor de vorm
van de grafiek, trek dan geen lijn.

-

Aangeven van foutengrenzen in een grafiek is erg belangrijk. Door verkeerde of
ontbrekende foutengrenzen kan onduidelijk zijn of er sprake is van een lineair verband
of niet.

-

Weglaten van uitschieters. Het is nooit toegestaan meetresultaten, die een andere
grootte hebben dan verwacht, zonder meer weg te laten. Het is slechts toegestaan een
uitschieter als een te verwerpen meetwaarde te beschouwen, als er één of meer
gegronde redenen voor zijn (houd rekening met foutengrenzen). Punt 2 kan als
uitschieter worden beschouwd, punt 1 niet!

-

Ook is het mogelijk dat een in eerste instantie lineair verband bij hoge waarden niet
meer lineair is, bijvoorbeeld een te ver uitgerekte veer in een massa-veer systeem. Dan
zijn dus de meetpunten die niet op de rechte lijn vallen geen uitschieters.

-

Geëxtrapoleerde of geïnterpoleerde gedeelten worden van de rest onderscheiden,
bijvoorbeeld door stippelen.
Het komt vaak de overzichtelijkheid ten goede in een grafiek meer dan één meetserie
uit te zetten (bijvoorbeeld een meting van de concentratie als functie van de tijd bij
verschillende temperaturen of verschillende beginconcentraties). Geef in dat geval wel
duidelijk aan welke lijn wat voorstelt, en duid de meetpunten van de verschillende
meetseries met verschillende symbolen aan.

Overige figuren
Naast tabellen en grafieken is het in bijna elk journaal en/of verslag nodig een goede
opstellingstekening te maken. Ook hiervoor zijn enkele algemene regels te geven.
-

-

Gebruik altijd een schematische, tweedimensionale, weergave. (Ga dus nooit een
kunstwerk maken.)
In de meeste gevallen is het precieze uiterlijk van de opstelling niet van belang, dus
rangschik de verschillende onderdelen in het schema op een handige manier en
probeer niet het werkelijke uiterlijk te benaderen.
In veel gevallen, zoals bij componenten in elektrische schakelingen, standaard
apparatuur, glaswerk, enz., bestaan er internationale tekens / pictogrammen.
Geef in schema’s geen namen, beschrijvingen, typenummers, e.d. aan, maar gebruik
nummering en een legenda.
Geef, net als bij grafieken en tabellen, ook de opstellingstekening een naam en een
nummer, zodat er naar verwezen kan worden.

Het kan bij de theorie, bijvoorbeeld over een optisch systeem of het gebruik van
maatglaswerk, verhelderend werken een figuur te gebruiken. Hou je ook in dat geval zo veel
mogelijk aan de genoemde regels. Behandel ook dit soort figuren als ‘echte figuren’. Geef ze
dus een naam en een nummer, en zet ze niet zomaar tussen de tekst door.
In een journaal zullen figuren automatisch op een logische plek terechtkomen door de
chronologische opbouw van het journaal. In een verslag is de rol van figuren iets anders,
aangezien er in dat geval een afweging gemaakt moet worden welke figuren al dan niet
relevant zijn voor het verslag. Tabellen met meetgegevens die ook in een grafiek zijn
verwerkt, worden in een verslag bijvoorbeeld regelmatig weggelaten. In het geval dat er een
aantal grafieken met zeer veel overeenkomsten gemaakt zijn, kan het voldoende zijn slechts
één van deze grafieken in de hoofdtekst van het verslag te plaatsen, en de overige in een
bijlage. Gebruik in de bijlage wel dezelfde regels als in de hoofdtekst, en zorg dat er een
duidelijke verwijzing is naar de figuren in de bijlage.

