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Zalecenia ogólne 

1. Używana w pracy terminologia powinna być ogólnie przyjęta. 

2. Należy unikać żargonu fizycznego i technicznego. 

3. W używanej symbolice obowiązują zasady jednolitości i jednozasadności. 

4. W tekście nie należy tworzyć skrótów. 

5. W odniesieniu do wielkości fizycznych i ich jednostek obowiązują oficjalnie przyjęte  

     nazwy i jednostki miar (SI). 
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Cytowanie pozycji literaturowych w tekście zamieszczamy w nawiasach – np. [24] lub 

[2,5,12-15,18]. 

 

Tabele 

a. Opis tabeli 

Każda tabela powinna być opatrzona tytułem umieszczonym w odpowiedniej odległości 

ponad tabelą.  

Przykłady 

 Tabela 3.1. Podstawowe parametry fizyczne monokryształu TGS 

 

b. Powoływanie się na tabele w tekście 

Przykłady 

Wybrane wielkości fizyczne charakteryzujące monokryształ TGS przedstawiono w tabeli 3.1 

[25]. 

Temperatura przemiany fazowej monokryształów TGS wynosi 480C (tab.3.1). 

 

Nazwy rozdziałów  

– podobnie jak w spisie treści. Po tytułach nie stawiamy kropki. 

 

Rysunki 

Na rysunkach nie powinno być zbyt wiele szczegółów mało istotnych dla czytelnika. Powyżej 

oraz poniżej rysunku musi być zachowana odpowiednia odległość od tekstu. 

 

a. Opis rysunków w tekście 

Każdy rysunek zamieszczony w pracy powinien być opisany w tekście z podaniem źródła 

pochodzenia – autora, pozycji literaturowej np. [24]. 
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Na rysunku 2.3 przedstawiona została zależność przewodnictwa w funkcji temperatury 

monokryształów siarczanu trójglicyny [24]. Jak wynika z tego rysunku zależność 

przewodnictwa w funkcji temperatury monokryształów siarczanu trójglicyny jest liniowa. 



Badane monokryształy TGS wykazują przemianę fazową II rodzaju (rys.2.3). 

Zmianę polaryzacji spontanicznej w funkcji temperatury dla przemiany fazowej II rodzaju 

ilustruje rysunek 2.3. 

 

b. Podpisy pod rysunkami 

Podpisy pod rysunkami należy numerować w obrębie rozdziałów, nadając im podwójną 

numerację – np. Rys. 2.4.  

Podpisy pod rysunkami powinny znajdować się w odpowiedniej odległości pod rysunkiem.  
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                                                   P = χ E .                                                                             (4.2)                 

 

Wartość polaryzacji spontanicznej PS wyznaczamy z zależności: 
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gdzie: Cy – pojemność kondensatora w dzielniku pojemnościowym, A – powierzchnia 

elektrody kryształu, Uy – wartość amplitudy napięcia w kierunku osi y. 

 

Dla geometrii rozpraszania α = 90o współczynnik Rayleigha wyrażony jest poniższym równaniem: 



 

R BCFαβ =  ,                                                                  (4.22) 

 

gdzie: 
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We wzorach (4.23) – (4.25) ρ oznacza gęstość badanego kryształu, V – prędkość fazową fali 
akustycznej, T – temperaturę bezwzględną, k0 - ………… 
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