Informacje dla Autorów artyku³ów

Prace naukowe przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH powinny byæ opracowane zgodnie z poni¿szymi wytycznymi.
Objêtoæ nie powinna przekraczaæ 1 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami.
Tekst powinien byæ pisany w sposób ci¹g³y, a rysunki i tabele umieszczone poza nim
 na oddzielnych kartkach (z lewej strony tekstu, na marginesie, nale¿y zaznaczyæ miejsca
umieszczenia rysunków, fotografii lub tabel). Na pierwszych stronach artyku³ów nale¿y zamieciæ w przypisach informacje o miejscach pracy autorów.
Rysunki powinny byæ wykonane starannie (wykrelone tuszem, wydrukowane lub
odbite na kserokopiarce) w kolorze czarnym na bia³ym tle. W rysunkach i tabelach nale¿y
unikaæ du¿ego zagêszczenia elementów. Fotografie musz¹ byæ kontrastowe, wykonane na
bia³ym, b³yszcz¹cym papierze o wymiarach 9 × 13 cm lub wiêkszych. Rysunki, tabele i fotografie powinny byæ opisane numerami, pod jakimi znajduj¹ siê w tekcie  najlepiej
o³ówkiem. Na osobnej kartce opisanej tytu³em artyku³u powinien znaleæ siê spis podpisów
pod rysunki i fotografie oraz spis nag³ówków tabel.
Wzory matematyczne musz¹ znajdowaæ siê w oddzielnych wierszach tekstu, a numery wzorów powinny byæ umieszczone z prawej strony w nawiasach ( ). Litery greckie i symbole powinny byæ pisane bardzo wyranie.
Powo³ania w tekcie na literaturê nale¿y uj¹æ w nawiasy [ ], a spis literatury wykonaæ
zgodnie z PN-79/N-01222 oraz PN-82/N-01152.01.
Artyku³ nale¿y z³o¿yæ w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz (z wklejonymi
rysunkami i tabelami) przeznaczony jest dla recenzenta.
Streszczenie artyku³u ma mieæ objêtoæ 1520 wierszy i powinno byæ dostarczone
w jêzykach polskim i angielskim. Wersje jêzykowe musz¹ znajdowaæ siê na oddzielnych
kartkach, zawieraj¹cych ponadto imiê i nazwisko autora, tytu³ artyku³u i umieszczony na
górze strony napis Streszczenie.
W przypadku przygotowania tekstu przy u¿yciu programu komputerowego prosimy
o do³¹czenie dyskietki z plikiem tekstowym oraz umieszczenie na etykiecie nazwy u¿ytego
edytora. Preferowanymi edytorami s¹ Word i WordPerfect. Materia³ ilustracyjny powinien
byæ opracowany przy u¿yciu programów CorelDraw (*.cdr), DrawPerfect (*.wpg) lub
w ka¿dej innej postaci grafiki wektorowej (HPGL, Encapsulated Postscript  *.EPS, Computer Graphics Metafile  *.CGM) lub rastrowej (tzw. bitmapy  *.TIF, *.PCX).
Autorów przygotowuj¹cych teksty przy u¿yciu edytora Word prosimy o u¿ywanie 
w miarê mo¿liwoci  tekstowego trybu zapisu znaków matematycznych i symboli, pozostawiaj¹c tryb graficzny do zapisywania wzorów dwu- i wiêcejwierszowych, pierwiastków
itp. Po¿¹dane jest, by rysunki i fotografie dostarczane w postaci bitmap sporz¹dzane by³y
z rozdzielczoci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 300 dpi oraz aby dostarczone by³y równie¿ w postaci
oddzielnych plików (*.TIF, *.PCX).
Materia³y przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa
AGH nale¿y sk³adaæ u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub cz³onków komitetów redakcyjnych.
583

Style Sheet

Manuscripts for publication by Wydawnictwa AGH should conform to the following
guidelines.
Length of the paper should on exceed 24 typed pages (figures and tables included).
The running text of the body of the paper should be followed by figures and tables,
drawn on separate pages; their exact placement should be indicated on the left-hand margin.
Title page should include a footnote, giving the authors affiliation.
Figures should be drawn clearly in black ink, printed or photocopied. Dense distribution
of details in figures and tables should be avoided. Photographs, on glossy paper (9 by 13 cm
or larger), should display sharp contrast. Figures, tables and photographs should be numbered (prefarbly in pencil) according to their reference in text. Captions to figures, tables
and photographs should be included on a separate sheet, headed with the title of the paper.
Mathematical equations within the text should be written in separate lines, numbered
consecutively (numbers within round brackets) on the right-hand side. Greek characters and
symbols must be written out clearly. Reference to literature within the text should be given
in square brackets.
Papers should be submitted in two copies.
Summary (of 1520 lines) should be submitted in both Polish and English, on separate
sheets containing the name of the author, title of the paper with the heading Summary.
For computer edited texts, please include a disc with a text file, giving the editor programme used (preferably Word or WordPerfect). Illustrations should be edited in CorelDraw
(*.CDR), DrawPerfect (*.WPG) or in any other vector graphics form, e.g. HPGL, Encapsulated PostScript (*.EPS), Computer Graphics Metafile (*.CGM) or bitmaps (*.TIF, *.PCX).
Authors using Word are requested to employ, as far as possible, text form of mathematical
symbols, leaving graphics form for equations longer than a single line. The resolution of
drawings and photographs given should be at least 300 dpi; preferably they should be submitted as separate files (*.TIF, *.PCX).
Papers should be sent to Editors, Secretaries or members of Editorial Committee.
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