Załącznik nr 1
do Zasad wydawania Kwartalnika „Acta Energetica” wydanie I

Wytyczne dla artykułów przeznaczonych do publikacji w Kwartalniku Naukowym
Energetyków Acta Energetica
Materiały do publikacji w Kwartalniku „Acta Energetica” obejmują cały pakiet trzech składowych (artykuł, pliki graficzne
wykorzystane w artykule, fotografie autorów):
I.

ARTYKUŁ

Teksty muszą być przygotowane w programie MS WORD i zawierać następujące elementy w kolejności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Streszczenie

Tytuł,
Imię i nazwisko autorów,
Słowa kluczowe,
Streszczenie,
Artykuł,
Bibliografię,
Ewentualne dodatkowe informacje, np. podziękowania,
Imię i nazwisko, stopień naukowy (tylko w wersji polskiej), afiliacja, adres e-mail, krótka biografia
naukowa.
– nie więcej niż 1100 znaków (bez spacji),

Artykuł

– nie więcej niż 12 stron znormalizowanego maszynopisu A4 (czcionka: Calibri, 12 punktów, odstęp
między wierszami: 1,15), 1 kolumna,

Biogram

– ok. 900 znaków (bez spacji),

Równania

– zapis wzorów za pomocą edytora Microsoft Equation 3.0,

Przykład:
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– na dole strony,

Przykłady:
„Dz. U. nr 203 poz. 1684 z dnia 17 października 2005 r.”
„O tych przykładach piszę w książce: Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na
przykładzie SO2 w energetyce polskiej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002, s. 39–42.”
Bibliografia

– na końcu tekstu,

Przykłady:
1.

Larsen E.V., Swann D.A., Applying Power System Stabilizer, IEEE Trans. Power Appar. Syst., vol. 100, 1981, s.
3017–3046.

2.

Madajewski K., Sobczak B., Trębski R., Praca ograniczników w układach regulacji generatorów syn chronicznych
w warunkach niskich napięć w systemie elektroenergetycznym, materiały konferencyjne APE ’07, Gdańsk 2007.

II.

PLIKI GRAFICZNE

Format – grafika wektorowa (formaty ai, eps), grafika bitmapowa (fotografie min. 300 dpi, dopuszczalne są zrzuty ekranu w
maksymalnie możliwej rozdzielczości); nie należy konwertować plików wektorowych na bitmapowe.
Redakcja nie przyjmuje plików przesłanych w formacie cdr (Corel Draw).
III.

FOTOGRAFIE

Format – zdjęcie kolorowe lub czarno-białe, w formacie .jpg lub .tiff, o rozdzielczości 300 dpi, w wielkości co najmniej takiej,
jaka ma się ukazać w druku min. 2,5 cm / 3,5 cm.
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