Kilka wskazówek dotycz¡cych przygotowywania sprawozda«
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1. Streszczenie
W streszczeniu podajemy cel pomiarów, zastosowan¡ metod¦ oraz gªówne wyniki liczbowe z niepewno±ciami. Nie zamieszczamy informacji nieistotnych na tym etapie, np. wyjustowano ukªad, zbudowaªem
ukªad, zmieniaªam nat¦»enie pr¡du, ale piszemy: Metod¡ X zmierzono Y i otrzymano wynik
dla nat¦»enia pr¡du

I .

z ± ∆z

Podobnie, nie skupiamy si¦ na fakcie, »e to jest ¢wiczenie dla studentów, ale

na tym, co i w jaki sposób zostaªo zmierzone. Nie piszemy zatem Podczas tego ¢wiczenia zmierzyªem
ziemskie pole magnetyczne. Przykªadowe prawidªowe streszczenie jest przedstawione poni»ej:
W do±wiadczeniu zbadano efekt Zeemana w obserwacji poprzecznej oraz podªu»nej wzgl¦dem kierunku
pola magnetycznego, poprzez analiz¦ spektraln¡ widma zielonej linii rt¦ci

λ = 546.1

nm. U»yto w tym

π wyzna∆E1 = 0.367 ± 0.016 cm−1 , ∆E2 = 0.341 ± 0.015 cm−1

celu interferometru Fabry'ego-Pérota przestrajanego ci±nieniowo. Dla przej±¢ o polaryzacji
czono nast¦puj¡ce warto±ci rozszczepienia linii:
i

∆E3 = 0.300 ± 0.010

−1 dla nat¦»e« pr¡du elektromagnesu odpowiednio 25, 30 i 40 A.

cm

Wskazówka gªównie na przyszªo±¢  w streszczeniach nie podajemy odno±ników do wzorów lub literatury w standardowej postaci (1) lub [1]. Wynika to z tego, »e streszczenia artykuªów s¡ gromadzone
osobno w wielu bazach danych i w oderwaniu od samego artykuªu takie odniesienia nie nios¡ »adnej
informacji.
2. Zaokr¡glanie wyników
Wyniki i niepewno±ci zaokr¡glamy na samym ko«cu rachunków. Najpierw zaokr¡glamy niepewno±ci
w gór¦, do 2 cyfr znacz¡cych, a nast¦pnie standardowo zaokraglamy wyniki do tego samego miejsca,
co niepewno±ci (liczba cyfr znacz¡cych nie ma bezpo±redniego zwi¡zku z liczb¡ cyfr po przecinku).
Przykªadowo:

1.87654 ± 0.02313 → 1.877 ± 0.024
112.23 ± 1.332 → 112.2 ± 1.4
1234.1234 ± 12.45 → 1234 ± 13
1235.1234 ± 123.56 → 1240 ± 130
W zapisie ko«cowym nie mo»emy pomin¡¢ zera, je±li pojawia si¦ ono na ostatnim miejscu po przecinku
naszego prawidªowo zaokr¡glonego wyniku. Powodem jest to, »e to zero równie» niesie informacj¦:

51.0 ± 0.1 a nie 51 ± 0.1.
3. Dopasowywanie funkcji (towanie)
Znalezione parametry zamieszczamy prawidªowo zaokr¡glone, z jednostkami przy znalezionych warto±ciach parametrów oraz ich niepewno±ci. Wklejanie wprost tabelki generowanej przez program Origin
jest niedopuszczalne, poniewa»: nie ma tam jednostek, nie ma prawidªowego zaokr¡glania i cz¦sto nie
ma podanej postaci dopasowywanej funkcji lub jest  ale w nieczytelnej postaci:

x−xc 2
A
p
e−2( w )
w π/2
y0 = 0.0224 ± 0.0056 V

Model
Equation

Gauss
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)
/w)^2)
Reduced Chi-S 1,46772557
qr
E-4
Adj. R-Square
0,99522859
Value
Standard Error
D
y0
0,022385
0,00552024
D
D

xc
w

1,915541
1,005514

0,02754402
0,04729922

D
D

A
sigma

0,568396
0,502757

0,0341703
0,02364961

D
D

FWHM
Height

1,183902
0,451027

0,05569057
0,00890235

y = y0 +

xc = 1.916 ± 0.028 s
w = 1.006 ± 0.048 s
A = 0.568 ± 0.035 Vs

4. Wzory
Po wzorach stosujemy interpunkcj¦ jak w zdaniu, czyli stawiamy przecinki lub kropki. Na przykªad:
Wzór na pole

S

koªa to

S = πr2 ,
gdzie

r

to jego promie«.

A

W ±rodowisku L TEX ªadne nawiasy otrzymujemy korzystaj¡c z

(

oraz

):

\left(

oraz

\right)

zamiast samych

√ 
√
a
a
(√ ) → √
b
b

5. Wykresy
Dbamy o przejrzysto±¢ wykresów i czytelno±¢ opisów osi, liczb, legend, wielko±¢ czcionek. Przy prezentowaniu kilku zestawów danych na jednym wykresie, poszczególne zestawy (np. krzywe) musz¡ by¢
dobrze rozró»nialne, je±li trzeba  tak»e przy wydruku w skali szaro±ci (czerwona i zielona linia b¦d¡
w skali szaro±ci prawie takie same  nale»y wtedy stosowa¢ ró»ne grubo±ci linii lub linie kreskowane,
kropkowane itp.).
6. Jednostki

2

Prawidªowy zapis jednostek to 10 m/s , czyli pomi¦dzy liczb¡ a jednostk¡ jest spacja, a jednostka
jest zapisywana prost¡ czcionk¡, a nie kursyw¡. Cz¦sto spotykany nieprawidªowy zapis to na przykªad
10m/s .
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7. Symbole w tek±cie
Symbole u»yte w tek±cie powinny wygl¡da¢ dokªadnie tak, jak te u»yte w równaniach. Osi¡gamy to
zapisuj¡c symbole wewn¡trz znaków
Symbolem

t

$ $.

oznaczono czas, a symbolem

Na przykªad:

p

p¦d.

8. My±lniki i ª¡czniki
Niezale»nie od stosowanego edytora tekstu, prawidªowo stosujemy my±lniki i ª¡czniki oraz u»ycie b¡d¹

A

nie spacji wokóª nich. W ±rodowisku L TEX my±lnik otrzymujemy z trzech kreseczek:

--- → , chocia»

stosuje si¦ te» dwie. Dwie kreseczki (bez spacji wokóª) stosuje si¦ przy zapisywaniu zakresów liczb.
Przykªadowo:



interferometr Fabry'ego-Pérota (jedna kreseczka, bez spacji wokóª)



123456 (dwie kreseczki, bez spacji wokóª)



ukªad do±wiadczalny  bazuj¡cy na laserze He-Ne  wykorzystano do pomiaru. . . (trzy lub dwie
kreseczki, ze spacjami wokóª)

9. Cudzysªowy
Polskie cudzysªowy to tekst. W tekstach angielskich u»ywamy text. Nie stosujemy cudzysªowów
prostych "tekst".
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10. Odno±niki i cytowania



Numery równa« zapisujemy w nawiasach okr¡gªych, np. z równania (6) wynika. . .



Odno±niki do literatury zapisujemy w nawiasach kwadratowych, np. w pracy [1] zaproponowano. . .



Odno±niki do rysunków zapisujemy bez nawiasów, np. na rys. 1 widzimy. . .

11. Elementy na ko«cu linijki tekstu
Unikamy zostawiania na ko«cu linijki jednoliterowych spójników, a przede wszystkim  rodzielania
liczb i jednostek. eby elementy tekstu nie byªy rozdzielone na ko«cu linijki, w Wordzie (z pewnymi wa-

A

dami tego rozwi¡zania) u»ywamy twardej spacji ctrl-shift-spacja, a w ±rodowisku L TEX znaku tyldy

123~Gs. Oczywi±cie znak tyldy nie jest w tek±cie widoczny. Przykªad jest pokazany poni»ej:
. . . zmierzono trzy skªadowe ziemskiego pola magnetycznego. Skªadowa pionowa wynosi

~:

0.50 ± 0.05

Gs, a skªadowe poziome. . .

↓
. . . zmierzono trzy skªadowe ziemskiego pola magnetycznego. Skªadowa pionowa wynosi

0.50 ± 0.05 Gs,

a skªadowe poziome. . .
12. Przed oddaniem sprawozdania
Zwracamy uwag¦ na: jako±¢ wykresów, obecno±¢ polskich ogonków i symboli (np. liter greckich),
obecno±¢ i poprawny wygl¡d wzorów w wersji PDF. W przypadku przygotowywania tekstu do druku
musimy pami¦ta¢, »e typowa wymagana rozdzielczo±¢ graki rastrowej to 300 DPI. To, co wygl¡da
czytelnie na ekranie komputera (96 DPI), jest nieakceptowalne w druku.

Tomasz Kawalec
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