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1 Publikacje naukowe

Nabytą dotychczas umiejętność pracy z LATEXem wykorzystamy do napisania publi-
kacji naukowej. Większość wydawców umożliwia wysłanie artykułu w formie kodu źró-
dłowego LATEXa, który jest kompilowany na stronie konkretnego czasopisma. Takie po-
dejście ułatwia pracę zarówno edytorom, którzy nie muszą samodzielnie składać plików
PDF, jak i autorom, którzy nie muszą na taki skład dodatkowo czekać. Często wydawca
udostępnia odpowiedni szablon dokumentu zbudowany w oparciu o własną klasę. Au-
torowi pozostaje wówczas wpisanie treści artykułu w ramy gotowego szablonu. W czasie
laboratoriów wykorzystamy następujący szablon.

2 BibTEX

BibTEXjest niezwykle wygodnym narzędziem do zarządzania bibliografią. Bazę bi-
bliograficzną tworzymy w osobnym pliku o rozszerzeniu bib, a następnie cytujemy wy-
brane pozycje przy pomocy znanego nam już polecenia cite. LATEX sam zadba o utworze-
nie listy literatury zgodnie z wybranym stylem, w odpowiedniej kolejności i korzystając
tylko z zacytowanych pozycji. Bazę literatury ładujemy poleceniem \bibliography{baza},
(gdzie plik baza ma rozszerzenie bib), zaś komendą \bibliographystyle{nazwa_stylu}
wybieramy styl. Często wydawcy dodają do szablonu zalecane przez nich style wyświe-
tlania bibliografii.

Proszę zaznajomić się ze sposobem użycia BibTEXa oraz formatem wpisów.

2.1 Kompilacja

Poprawna i kompletna kompilacja dokumentu korzystającego z BibTEXa wymaga wy-
konania następującej sekwencji kompilacji: PDFLATEX→ BibTEX→ PDFLATEX→ PDFLATEX.
W TEXMakerze można ustawić taką sekwencję jako domyślną dla szybkiej kompilacji
(uwaga na możliwe błędy gdy nie istnieje baza bibliografii).

2.2 Zarządzanie bibliografią

Osobom przymierzającym się do pisania prac wykorzystujących obszerną literaturę
gorąco polecam skorzystanie z darmowego programu Zotero. Zwłaszcza wtyczka do prze-
glądarki internetowej ułatwia tworzenie bazy.

3 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Korzystając z szablonu wspomnianego w sekcji 1., proszę stworzyć publikację
opisującą samodzielnie przeprowadzony eksperyment fizyczny. Dane pomiarowe mogą być wy-
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myślone, ale wartości powinny być rozsądne. Zachęcam do pisania w języku angielskim, choć
nie ma takiej konieczności. Szczegółowe wymagania są następujące.

1. Publikacja musi posiadać przynajmniej dwóch autorów, z różnymi afiliacjami oraz ad-
resami mejlowymi. Jeden z autorów powinien być zaznaczony jako autor koresponden-
cyjny.

2. Dokument musi posiadać 5 słów kluczowych oraz abstrakt o długości nie większej niż
150 słów.

3. Proszę zamieścić przynajmniej jedną grafikę adekwatną do treści. Plik z grafiką proszę
umieścić w osobnym folderze.

4. Proszę zamieścić przynajmniej jedną tabelę przedstawiającą dane związane z opisywa-
nym eksperymentem.

5. W tekście powinny się pojawić przynajmniej trzy różne, ponumerowane wzory.

6. Wszystkie tabele i rysunki (również te dodane jako subfigure) powinny posiadać pod-
pisy.

7. W tekście powinny się znajdować odnośniki do wszystkich tabel, grafik i wzorów.

8. Baza bibliograficzna (plik z rozszerzeniem bib) powinna zawierać przynajmniej:

• 2 książki,

• 2 artykuły,

• 1 stronę internetową.

Wszystkie pozycje zawarte w bibliografii muszą być zacytowane w tekście.

9. Spis bibliografii powinien być w stylu else-article-num-names.

10. Wysłane do oceny archiwum powinno zawierać kod źródłowy, bazę bibliograficzną, folder
z użytymi grafikami oraz wynikowy plik pdf.
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