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  معطيات المجدولة بيانياً في اإلكسلال مثيلت
  Excelسنتعلم ضمن برنامج االكسل 

  ور ليــربط بــين مجمــوعتي قــيم، إحــداھا ســتظھر علــى محــكيفية رسم مخطط بيانيx  والثانيــة
  . yستظھر على محور 

  ليربط بين مجموعاتٍ ثالثة من القيم تظھر في الرســم علــى محــورين  رسم مخطط بيانيكيفية
  فقط. 

  ليربط بين مجموعاتٍ ثالثة بمحور أفقي وحيــد ومحــورين رأســيين إلــى رسم مخطط بياني كيفية
رابطــاً بعضــه مــع بعــض والقــيم اليمين واليسار. ومن الطبيعــي أن يكــون كــل رســٍم متناســقاً ومت

  المرفقة فيه واضحة وحقيقية ومعرفة بشكٍل كامل. 

    1 مثال
يبين القياسات الناتجة من  1الجدولارسم بيانياً العالقة التي تربط قوة الشد في زنبرك مع إزاحة طرفه. 

معرفة  Displacementواإلزاحة  (kg)ومقاسة بالكيلوغرامات  Mمعرفة بالرمز  Massالتجربة كقيم الكتلة 
  .(mm)ومقاسة بالمليمترات  Dxبالرمزين 

  
M Dx 
kg mm 
0 0 

0.4 4.6 
0.8 9.15 
1.2 13.8 
1.6 18.3 
2 22.9 

  : قياسات الكتلة واإلزاحة1جدول 

وأعمدة. الصفوف  يقوم برنامج االكسل على ترتيب القيم المقاسة ضمن جدول مخطط، يشمل صفوفاً 
لألبجدية الالتينية. ولذلك يكون لموقع كل خانة في  1تأخذ أرقاماً تبدأ من  وفقاً  حروفاً  واألعمدة تأخذ 

ت أفقية ورأسية. فنقول  ألول، بينما  A1الجدول احداثيا  D17لتعني الخانة في الصف األول والعمود ا
دية ھو الرابع في األبج Dفتعني الخانة في الصف السابع عشر والعمود الرابع، على اعتبار أن الحرف 

  الالتينية. 

ألولية المرفقة في  . قياسات Bو  Aعلى برنامج االكسل ضمن العمودين  1الجدولنكتب المعطيات ا
وحتى نوفق في بيان  .1شكل ، Bوقياسات اإلزاحة تكتب في العمود الثاني  Aالكتلة تكتب في العمود 

رجه من بيانات عمود الكتلة. فوفقاً عالقة القوة وليست الكتلة مع اإلزاحة، يلزمنا عمود ثالث للقوة نستخ
). ولذلك نكتب في F=mgلقانون نيوتن الثاني فإن القوة تساوي حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية (

ن إشارة التساوي (A3*9.8=)حاصل ضربھما بالصيغة التالية  (C3)الخانة المعينة  النتباه إلى أ . يجب ا
. حال إكمال الكتابة نضغط مفتاح A3أل  9.8ل الضرب الناتجة كــ ضرورية إلعطاء الخانة المعينة قيمة حاص

 فينتج الجواب المطلوب في تلك الخانة.  اإلدخال 

  
  : حساب قيمة الخانة المعينة كدالة خانة سابقة 1شكل 
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عني أننا سنتحكم جديدة ي ضمن خانة (A3*9.8=)في المعادلة  A3كتابة وضع ويجب المالحظة أيضاً أن 
في قيمة ما يكتب في تلك الخانة في أي وقت، وليس قيمة المكتوب في تلك اللحظة فقط. ولذلك، إذا 

 9.8تكافئ حاصل ضرب  C3، تكون النتيجة أن 3الصفرية إلى قيمة أخرى، مثالً  A3ما غيرنا قيمة الخانة 
 A3حاصل الضرب الناتج من ضرب الخانة  على مقدار C3سنحصل في الخانة  ،. ولذلك29.4أي  3في 
  . 9.8في 

في الخانة  دلة  على نتيجة المعا ل  مربع)  C3بعد الحصو ) مسكة  س  السفلى الخانة نسحب بالماو
في المستطيل الناتج للخانة  ألسفل،  C3واليمنى  ه ا في  ،2شكل باتجا خانة  خر  حتى نصل إلى آ

، فيعبأ العمود الثالث بالقيم المطلوبة بما يتوافق مع بالتحديد، وعندھا نفلت الماوس C8الجدول؛ أي إلى 
  .3شكل ، 8وحتى  3من I تتغير حيث  (AI*9.8=)المعادلة 

  
: حساب قيم العمود الثالث2شكل   

  
  : الشكل النھائي لجدول المعطيات3شكل 

. فأحد الزرين على 4شكلستخدام زري الدقة، نستطيع التحكم في دقة القيم المكتوبة والمستنتجة با
اليمين لدقة أقل في الحسابات وبالتالي تقليل عدد األرقام إلى يمين الفاصلة العشرية، والزر اآلخر في 
اليسار لدقة أكبر في الحسابات وزيادة عدداألرقام على يمين الفاصلة العشرية. وكمثال، نستطيع تحويل 

/ نعلم على الخانات ،. لذلكبالزر اآلخر 19.158976000وإلىاليمين بالزر  19.16إلى  19.158976الرقم 
 .3 شكل، انظر الجدول في 0.01األعمدة المعينة ونضغط على زر الدقة المطلوب إلى الدقة 

  

  لقيم المكتوبة ل: زر الدقة 4شكل 

لمعطيات الذي يبين ، أي القوة كدالة ازاحة نعلم على جدول اDxواالزاحة  Fلرسم العالقة بين القوة 
وبالتحديد الجزء المعبأ منھما باألرقام فقط. ثم ننقر زر  Cو الثالث  Bبيانات كالً منھما؛ أي العمودين الثاني 

  ليقودنا إلى المراحل األربعة التالية:  ،5 شكل، في اليمين واألعلى (Chart Wizard)العرّاف البياني 

  

  ى زر العراف البيانيوالنقر عل Data: اختيار المعطيات5شكل 
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 :المرحلة األولى

وبلساني تبويب ، Chard Typeتحت اسم نمط الرسم البياني  (Dialogue Box)ق حوار وصندندخل إلى 
. وباختيار اللسان األول (Custom Type)واألشكال الشائعة  (Standard Types)ھما: األشكال القياسية 

   .6 شكل ،سم البيانينوع الر)، فإننا نختار Default(االفتراضي 

. ھذه  ترفق باألسماء إلى اليسار، األشكال تتوفر ضمن برنامج إكسل عدة أشكال لرسم المعطيات بيانياً
  للرسم البياني.  (sub-type)تحت بند نمط الرسم البياني، بينما يظھر في اليمين نماذج وأشكال فرعية 

ترابطة بخط العالقة االنسيابي بين المعطيات وھو نعلم على الرسم البياني الذي يبين النقاط مبعثرة وم
(XY Scatter) ھذا الرسم البياني يشمل محورين متعامدين مع نقاط بارزة وخط العالقة بين المتغيرين .

  في األسفل. (Next)واضح. لالنتقال إلى المرحلة التالية ننقر على زر التالي انسيابي 

  
  : اختيار نوع الرسم البياني6شكل 

  رحلة الثانيةالم
حدود المعطيات  الذي، 7شكل ندخل إلى صندوق الحوار الثاني،   Data)فيه لساني تبويب: األول: 

range)  ضمن جدول إكسل والثاني: السلسالت(Series).  

  

  التحكم في المعطيات   –: المرحلة الثانية 7شكل 
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يمنا في األساس على معطيات ناتج من تعل ،7الشكل يجب المالحظة أن الرسم البياني المرفق في 
) Dx (اإلزاحة xالسيني محور الالعمودين الثاني والثالث ضمن جدول إكسل. أي أن لكل قيمة من قيم 

على  حدة  ى وا خر ي  محورالتظھر قيمة أ ھو اللون  yالصاد ق في الرسم  ألزر (القوة) فقط. واللون ا
شكل معطيات في حالتنا) ت B ل الُمَعلَّم (عموداالفتراضي. ومن الضروري االنتباه إلى أن قيم العمود األو

. كما أن قيم العمود الثاني الُمَعلَّم (عمود xمحور  . وألن معطياتنا  yشكل معطيات محور ) تC دائماً دائماً
 في األسفل. المختارة كاملة، فإننا نستطيع االنتقال مباشرة إلى المرحلة التالية بالنقر على زر التالي

  ةالمرحلة الثالث
 أو "اختيارات الرسم البياني". ،8 شكل ندخل إلى المرحلة الثالثة الظاھرة في صندوق الحوار المبين،

Chart Options  وفيه نجد خمسة من ألسنة التبويب: األول: العناوين(Titles) والثاني لقيم المحورين ،
 (Force vs Displacement)ي أو والثالث للشبكة....الخ. نلقم القوة ضد االزاحة ضمن عنوان الرسم البيان

  نلقم المتغيرات والوحدات المستخدمة.  yو  xوفي كٍل من خانتي قيمتي المحورين  (Chart title)في 

  

 : اختيارات الرسم البياني8شكل 

كما نستطيع احداث بعض التعديالت على الرسم البياني وكيفية إظھاره. فمن لسان التبويب "المحاور 
Axes ج من لسان " يمكن إ حد المحورين. بينما نستطيع  كل قيم أ راء التعديل ليشمل إضافة/أو إلغاء 

  " إضافة/أو إلغاء الشبكة إلى الرسم البياني. Gridlinesالتبويب "شبكة الخطوط 

" يمكننا إضافة/أو إلغاء تفسيرات مرفقة بالرسم. بينما  Legendومن لسان التبويب الرابع "مفتاح الرسم 
من ل " إضافة/أو إلغاء إحداثيات نقاط  Data Labelsسان التبويب الخامس "مفتاح المعطيات نستطيع 

  في األسفل. لالنتقال إلى المرحلة التالية ننقر على زر التالي  ،الرسم

  Chart Location، تموضع الرسم البياني المرحلة الرابعة

انات المجدولة بالضغط على الزر العلوي نستطيع أن نجعل الرسم البياني إما منفصالً على ورقة ودون البي
"As new sheet:"أو مرتبطاً بجدول المعطيات بالضغط على الزر السفلي "As object in:،" 9 شكل  

  

  بجانب المعطيات  : موضعة الرسم البياني9شكل 
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ذو شبكة خطوط رأسية  –صغير الحجم  – ، ينتج الرسم البياني منكمشاً 9شكل ، Finishإذا نقرنا الزر 
كل  .10شكل  .(Bold)وأفقية ومظلالً بالرمادي. ويبرز العنوان ومتغيراته على المحورين بالخط الغامق 

حتى االن. نستطيع تعديل كل ما يظھر  عليه من استخدام اكسل  ذلك للحالة االفتراضية التي نحصل 
دنا تعديل الرسم البياني كما يلي: تضخيمه ضمن حدوٍد معقولة، على الرسم البياني وفقاً لرغبتنا. فإذا أر

عادي وبحجم  حرفه الغامق إلى  خطوطه  12لمتغيرات الرسم و  10وتغيير  حذف شبكة  ن، ثم  للعنوا
 0من  xأو تعديله، وإصالح شكله العام، وتعريف حدود المتغير و/الرأسية وكذلك إلغاء التظليل  وو/أاألفقية 
 yقيم المتغير تعديل وضعية و 1الجدول ، وفقاً للقيم من 20و  0ما بين  yحدود المتغير  ، بينما24وحتى 

 الظاھرة على الرسم البياني، فإننا نتبع التالي:

  

  : الرسم البياني لحظة افالته بجانب جدول المعطيات10شكل 

ظھر حدوده. عندھا نستطيع مطه و/أو تغيير حجمه (تكبيره أو أي نقر (بالزر األيسر) على الرسم البياني ي
الطرفية و/أو الوسطى. وبالتالي يكبر حجم العنوان  Gripsتصغيره) ضمن حدوده الخارجية من مسكاته 

  ورموز متغيرات المحورين األفقي والرأسي. 

لى الشيئ الواجب تعديله. ولھذا ألي تعديل في الرسم البياني أو اختياراته فإننا ننقر الزر اليمين للفأرة ع
منسدلة،  على  وسط الرسم البياني يظھر لنا قائمة  ھكذا، فإللغاء شبكة (الخطوط 11 شكلفالنقر  .

من القائمة المنسدلة السابقة، فندخل  Chart Optionsاألفقية والرأسية)في الرسم البياني نضغط على 
 Majorنلغي الخطوط الرئيسية  Gridlinesة . ومن لسان التبويب الشبك8 شكلإلى صندوق الحوار، 

  . Minorوالثانوية 

 Format Plotوإللغاء التظليل على الرسم، أو حتى إعطاء التظليل لونا آخر، فھذا يتطلب الضغط على 
Area  السم نفسه لنجد أنفسنا ضمن ر با ق الحوا ل إلى صندو وبالتالي الدخو من القائمة المنسدلة 

. يمكننا مباشرة إلغاء الحدود والتظليل للرسم البياني بالنقر Areaوالمساحة  Borderالقسمين: الحدود 
  وللحالتين. يجب االنتباه إلى اختالف مفھوم الحدود عن مفھوم الشبكة.  Noneعلى ال شيئ 

  

  : تعديل الرسم البياني وتوضيحه11شكل 

) Force vs Displacementلعنوان الرسم البياني، نوعه وموضعه (أي للنص لتعديل حجم حرف الكتابة 
. فيدخلنا إلى Format Chart Title. نختار منھا 12 شكلننقر العنوان بالمؤشر فتظھر القائمة المنسدلة، 

ونحدد نوع الخط  Fontصندوق حوار باالسم نفسه وبثالثة ألسنة تبويب.نختار اللسان الثاني، الحرف 
Arial  وعادياً  12وحجمهRegular وعلى المنوال نفسه نحدد لبقية المتغيرات المواصفات نفسھا لكن.

  . 10بحجم 
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  : موضعة العنوان والمتغيرات12شكل 

ليصبح  F[N]مع وحداتھما إلى نھاية المحور المعني بالمؤشر. ندور المتغير F[N]و Dx[mm]ننقل المتغيرات
إلى  D" الناتج من النقر على الكائن المعني كما نغير الحرفAlignmentر"أفقياً من لسان التبويب "التدوي

 .13 شكل، (delta�D)مقابله اإلغريقي دلتا 

  

  : الشكل العام للرسم البياني  13شكل 

ت للرسم البياني  حدود المتغيرا محور ننقر بزر المؤشر لتغيير  م  حد أرقا على أ أليمن  فتظھر قائمة  xا
  . 14 شكل منسدلة،

   

  على المحورين   yو  x: تعديل تدريج قيمتي المتغيرين 14شكل 

على  خمسة ألسنة تبويب، Format Axisننقر  مع  السم نفسه  ر با حوا ق  1شكل فيظھر صندو .إذ 5
ووحدة المتغير  Maximumوالقيمة الكبرى Minimumبالقيمة الصغرى  Scaleنتحكم من مقياس الرسم 

) عند 1.5و  6. وتبرز القيمتين األخيرتين (1.5و  6، 24، 0وھي بالترتيب  Minorوالثانوية Majorلرئيسية ا
 yاظھار شبكة الرسم البياني بخطوطھا الرئيسية والثانوية بالترتيب. ولتغيير حدود المتغيرات على محور 

  نتبع الخطوات نفسھا بعيد النقر على أحد األرقام الرأسية. 
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   X: تعديل المتغير على المحور األفقي 15شكل 

البياني المرفق أن العالقة بين القوة واإلزاحة خطية. وھذه العالقة يجب أن ترتبط من الرسم  لنا يتبين
. وثابت التناسب الرياضي F = K x Dx بمعادلة العالقة الرياضية نفسھا، أي (أي  يمثل  K) الخطية فعلياً

تمثل قيم المحور الرأسي فإن  Fتمثل قيم المحور األفقي والقوة  Dxيث أن . وح[N/m]لنا ثابت الزنبرك 
  .Kميل الخط نفسه في المعادلة يجب أن يكافئ ثابت التناسب الرياضي 

تعريف ميل الخط وبالتالي معادلته تأتي من النقر بزر المؤشر األيمن على الخط الذي يربط النقاط في 
  . 16شكل  ون األصفر كما وتظھر قائمة منسدلة،الرسم البياني. فتظھر النقاط بالل

  

  : معادلة أقرب خط لخط العالقة بين المتغيرين16شكل 

  . 17شكل . ھذا يدخلنا إلى صندوق حوار بلساني تبويب، …Add Trendlineنختار أضف خط االتجاه 
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  ..…Add Trendline: صندوق حوار  17شكل 

نحدد من لسان ، خطية (أم تربيعية أم تكعيبية أم غير ذلك). وTypeالعالقة لسان التبويب نوع من نحدد 
، ثم نضغط Display equation on chartنفسھا بالنقر على زر  المعادلة Options اختياراتاالخر التبويب 

  .18شكل ال، فينتج Okعلى زر الموافقة 

  

  ته) غامقاً كما وتتحدد معادلTrendline: يظھر خط االتجاه (األفضل 18شكل 

نستطيع نقل المعادلة بحملھا بالمؤشر. ولتدويرھا لتتناسب مع الخط، أي جعلھا مائلة كما الخط الغامق 
فتظھر القائمة المنسدلة  عليھا  ھا التدوير  Format Data Labelsننقر  خر متعددة، آ مع ألسنة تبويب 

Alignment،  19شكل  

  

  : تعديل المعادلة لتتناسب وميل خط االتجاه19شكل 
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، مثالً، ونضغط بالموافقة. في الحالة التي تنتج فيھا المعادلة غير 20ور نص (اتجاه) المعادلة بالزاوية ند
وعندھا يظھر موازية للخط نجرب قيمة أخرى لھا تكبيراً أو تصغيراً حتى نحصل إلى حالة التوازي المطلوبة. 

  د.  ، عندما يرفق إلى نص (ملف) الوور20الشكل الرسم البياني كما في 

  

  الرسم البياني في حالته النھائية ضمن نص الوورد، معادلة الخط باتجاھه: 20شكل 

وحتى نتحكم بالطباعة  .21شكل، File>Printلطباعة الرسم البياني مع الجدول اختر طباعة من ملف 
لياً. حتى يكون الرسم البياني مثا Print Previewبشكٍل أفضل علينا استخدام استعراض قبيل الطباعة 

طباعة الرسم  على موضعة المتغيرات و/أو العنوان. أما  طفيفة  ولھذا، قد تحتاج لحظتھا إلى تعديالت 
، فتتطلب النقر على الرسم المذكور ثم إعطاء أمر الطباعة وكل ذلك بعيد A4البياني وحيدًا وعلى ورقة 

  إجراء التعديالت المطلوبة قبيل الطباعة.

  

 : طباعة الرسم البياني وجدول المعطيات ضمن نص ورد 21شكل 

 رسم مخطط بياني

يربط بين مجموعاٍت ثالثة من القيم التي تظھر ضمن أعمدة ثالثة نعلم على القيم  رسم مخطط بياني
  المذكورة ثم ننقر زر العراف البياني فندخل كما ورد سابقاً إلى مراحل أربعة:  

بالتحديد. كما أن المرحلة الثانية تكافئ  6الشكل و 2تكافئ تلك التي في الصفحة المرحلة األولى 
مجموعتي بيانات أوالً للكتلة واإلزاحة وثانياً للقوة واإلزاحة  Series. ھنا، نحدد من السلسالت 7الشكل 

  .22شكل فندخل إلى صندوق الحوار التالي، 

بما يتوافق   Bو  Aالعالقة بين عمودي البيانات  لنعرف Nameخانة االسم ضمن  M vs Dxنكتب االسم 
محور (Series1)1مع المجموعة على السھم األحمر في  X Valuesمن الخانة  x. ثم نحدد قيم  بالنقر 

أو نحدد ھذه القيم باختيارھا Sheet3!$B$3:$B$8= أقصى اليمين ومن ثم كتابة حدود البيانات بالصيغة 
  .Y Values. ونكرر الخطوة السابقة مع قيم المحور الرأسي B8 وانتھاء بـ B3بالمؤشر بدًء من 

ًة أخرى نعرف  محور (Series2) 2للمجموعة F vs Dxومر ثم قيم  X Valuesفي الخانة  x. فنحدد قيم 
  .Next.وحال االنتھاء من ذلك ننقر زر التالي Y Valuesالمحور الرأسي 
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  لقوة بداللة اإلزاحة: تعريف وتحديد معطيات كال من الكتلة وا22شكل 

كما  Yو  Xاختيارات بيانية فيتم تعبئة عنوان الرسم البياني وقيم المحورين  -الثالثة -أما المرحلة التالية
2الشكل في  كسور  .3 ن  (بدو حد صحيح  وا دقة القيم إلى  وتحديد  ط الشبكة  خطو ء  نستطيع إلغا

لنقاط المعينية للكتلة والنقاط المربعة بتحديد ا Legendعشرية). كما نستطيع تعريف مفتاح الرسم من 
ثم  من  و ق  ر ألز با اًل  و أ تظھر  لبياني  ا للرسم  فين  لمعر لخطين ا ا ن  لوا ن أ ه إلى أ النتبا يجب ا ة.  للقو

  األرجواني(األحمر المزرق) ثم األصفر فيما لو حوى الرسم البياني ثالثة متغيرات بداللة متغير رابع.  

  

  ياني : عنوان ومتغيرا الرسم الب23شكل 
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المواصفات  Print Previewمنفصلة ننقره ثم نحدد من قبل الطباعة  A4لطباعة الرسم البياني على ورقة 
     .24شكل  التي نريدھا. فالمتغيرات نجعلھا بالقرب من المحاور و ..... الخ،

  

  : عنوان ومتغيرا الرسم البياني 24شكل 

  بشكٍل أفضل وبطريقة مميزة؟  24شكل ، يمكننا تعريف الرسم البياني األخيركيف  ،أخيراً 
نلحظ أن قيمھما مختلفتان. فالقوة بوحدات النيوتن بينما  yعند النظر إلى المتغيرين على المحور الرأسي 

الكتلة بوحدات الكيلو غرام. وألنھما يقاسان بمقياس مختلف يفضل وضع أحدھما على محور رأسي آخر 
  كما يلي:  24للشكل يضاف 

 Format  Data Seriesحد الخطين في الرسم (السفلي) فتظھر قائمة منسدلة ومنھا نختار انقر على أ
  لسنة تبويب متعددة.أفيظھر صندوق حوار باالسم نفسه وب

  

  
  

  نستحدث المحور الرأسي اإلضافي  Format  Data Series: من القائمة المنسدلة25شكل 

، فيظھر محور رأسي آخر على اليمين. وھنا نغير Secondaryثم نختار الثانوي  Axisنختار منھا المحاور 
  .15شكل تدريج المحاور وفقاً لـ 
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  : تعريف المحور الرأسي اإلضافي 26 شكل

  وليظھر أخيراً الشكل بعيد إكمال التعديالت الفنية الالزمة 

  

  : الرسم النھائي للقوة والكتلة كدالتي مسافة 27شكل 

  مج إكسل أخطاء شائعة عند استخدام برنا

  .  ھا ضمن جدولرضعأوالً: تقريب القيم و

. ھذه s3m/بداللة المتر المكعب لكل ثانية  acQو  measQتظھر قيم الدفق  ،28شكل في الجدول التالي، 
نحس وال تجعلنا ال  6- 10×1القيم وإن كانت صحيحة إال أن عرضھا بالطريقة الظاھرة بھا، خاصة أنھا بدقة 

في العمودين األخيرين حيث تظھر قيم الدفق بدقتھا إال لماماً. والشيء نفسه يتكرر نشعر بتلك القيم وال 
measQ  وacQ  لكن عرضھا كما ھي (في  7- 10×1. ھذه القيم صحيحة وھي بدقة لكل ثانية اللتربداللة

  . بسھولة ويسر تلك القيم وال دقتھاتحسس العمودين األخيرين) يعتبر خاطئاً لعدم قدرتنا على 
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  : جدول الدفق الحجمي المقاس والفعلي بالمتر المكعب واللتر لكل ثانية 28كل ش

 اللترفي العمودين الثاني والثالث بداللة  acQو  measQتظھر قيم الدفق  ،29شكل في الجدول التالي، 
 يمكنكما فقط. ھذه القيم صحيحة وعرضھا بتلك الدقة أيضاً صحيح.  0.001أو  3-10×1بدقة لكل ثانية و

 10-3وعندھا نكتب المعامل 1000مضروبة في  لكل ثانية اللتربداللة إظھار وعرض قيم الدفق الحجمي 

جاء من قسمة القيم المترافقة في العمودين الثاني والخامس. وأخيراً،  10-3المعاملفي األعلى. ھنا 
    ا في العمودين األخيرين.وحدة الدفق الحجمي فنكتبھا بداللة السنتيمتر مكعب لكل ثانية كميمكننا تغيير 

  

  : جدول الدفق الحجمي المقاس والفعلي باللتر لكل ثانية 29شكل 

  وأسماء المحاور كبير لعناوين لثانياًً◌: حجم الخط 

يمكن بسھولة التحكم في حجم الخطوط والعناوين للرسومات البيانية المرفقة ضمن الحلول. بالعادة، 
امقة أيضاً. وھذا يتطلب مباشرة تعديل الخطوط الغامقة إلى عادية تظھر أحجام الخطوط كبيرة جداً وغ

وحجم أسماء  10يفضل أن يكون حجم الكتابة للعناوين وتصغير حجوم الكتابة إلى ما ھو مطلوب. 
  . 8وتدريجات المحاور إلى 

  الصحيح    إمكانيات الخطأ  الوحدة

 متر مكعب لكل ثانية 
/S3m          أو/sec3m    

  أو  
m3/s     أو/s3M 

/s3m  

 dx Dxأو    DELTA xأو  Dx  اإلزاحة السينية 

  sec)3mQ ( /s3Q m/  أسماء المحاور 

 جدول باألخطاء  الشائعة في إكسل :30شكل 

الرسم مضغوط داخل جزء من الرسم البياني بينما عناوينه كبيرة وغامقة والمنحنيات : لثاً◌ً ثا
  . ة المعالمغير واضح
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  ني في إكسل مليء باألخطاء الفنية وباألخطاء الشائعة رسم بيا :31شكل 

  

  : الرسم البياني السابق معدل وصحيح  32شكل 

   الصحيح. ،32شكل الخاطئ إلى  ،31شكل ، من أنظر في ھذا الصدد التصحيحات على الرسم البياني

  أسماء المحاور وحجم الوحدات المستخدمة 

  أسماء المنحنيات وألوانھا المتناسقة 

  سم الرسم البياني ا

  الحدود القصوى والدنيا لقيم المحاور 

  تعريف أقرب منحنى للمنحنيات الموجودة. 


