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LATEX (wymawiane np. „latech”) jest:
rysunek: Duane Bibby (CTAN)

systemem opracowywania dokumentów
otwartym, wolnym, darmowym oprogramowaniem
narzędziem stworzonym (przez Lesliego Lamporta)
w latach 80-tych XX wieku, w oparciu o system składu
tekstu TEX tworzony już w latach 70-tych XX wieku
(przez Donalda Knutha), bynajmniej nie przestarzałym!
narzędziem do projektowania logicznego dokumentów,
które jest przeciwieństwem projektowania wizualnego
„WYSIWYG” (What You See Is All You Get1)
de facto standardem składu tekstów naukowych
wygodnym, dobrze udokumentowanym2 i skutecznym
narzędziem do przygotowania pracy magisterskiej

1
interpretacja przypisywana Brianowi Reidowi i/lub Brianowi Kernighanowi, od którego nazwiska

pochodzi litera „K” w AWK
2
polecam książkę pt. LATEX Lesliego Lamporta, dostępną w bibliotece IGF, tłumaczoną na polski i

złożoną m.in. przez Marcina Wolińskiego – autora polskich klas dokumentów LATEXa

http://duanebibby.com/
http://www.ctan.org/
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/lamport/
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/
http://justus.anglican.org/reid.html
http://www.cs.princeton.edu/~bwk/
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/lamport/
http://www.ipipan.waw.pl/~wolinski/
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Podział kodu na pliki, kompilacja, podstawy składni
przykładowy zestaw plików wejściowych

mgstrka.tex pliki tekstowe z tekstem

rzdzl1.tex dokumentu i poleceniami

rzdzl2.tex LATEXa

rzdzl3.tex

.

.

.

ilstrcje/* pliki z ilustracjami

.

.

.

../ltrtra/atmos.bib pliki tekstowe z pozycjami

../ltrtra/inne.bib bibliograficznymi BibTEXa

.

.

.

Makefile instrukcje dla make
automatyzujące kompilacje

szkic pliku mgstrka.tex
\documentclass[11pt]{mwbk}

\usepackage{polski}

\usepackage[utf8]{inputenc}

% gdyby polskie litery by!y kodowane w ISO-8859-2:
% \usepackage[latin2]{inputenc}

% dla dokumentu po angielsku z polskimi literami:

% \usepackage[T1]{fontenc} 

\begin{document}

  \input{rzdzl1}

  \input{rzdzl2}

  \input{rzdzl3}

  % zewn"trzne pliki LaTeXa mo#na te# w!$cza% do 
  % dokumentu przy pomocy \include i \includeonly... 

\end{document}

pod konsolą (alternatywnie)
$ pdflatex mgstrka.tex
$ make

możliwe pliki wyjściowe i narzędzia wykorzystywane do ich utworzenia (niektóre
trzeba wykonywać wielokrotnie/warunkowo - stąd wygodnie posłużyć się make)

mgstrka.pdf pdflatex + bibtex + makeindex + . . .

mgstrka.ps pslatex + bibtex + makeindex + . . .

mgstrka.html htlatex + bibtex + makeindex + . . .
. . .

http://www.acoustics.hut.fi/u/mairas/UltimateLatexMakefile/
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Struktura i klasy dokumentów
Wybrane klasy dokumentów3:

article standardowa (amerykańska) klasa do opisu krótszych dokumentów

report standardowa (amerykańska) klasa do opisu dłuższych dokumentów

book standardowa (amerykańska) klasa do opisu jeszcze dłuższych dokumentów

letter standardowa klasa do opisu listów (w jęz. angielskim)

mwart polski (europejski) odpowiednik klasy „article”

mwrep polski (europejski) odpowiednik klasy „report”

mwbk polski (europejski) odpowiednik klasy „book”

beamer klasa do opisu prezentacji (również niniejsza prezentacja)

a0poster klasa do opisu plakatów (dwa przykłady wiszą za Wami na ścianie)

. . . i wiele innych (dostępnych np. na stronach CTAN i na stronach czasopism)

Wybrane elementy struktury dokumentów i polecenia z nimi związane:

akapit: uzyskiwany przez wstawienie pustej linijki

\part{}, \chapter{}, \section{}, \subsection{}, \subsubsection{}, i inne
polecenie \appendix rozdziela treść właściwą dokumentu od załączników
\chapter*{}, \section*{} oznaczają część nienumerowaną
w polskich klasach dokumentów można określić trzy nazwy dla danej części dokumentu, np.
\section[nazwa do nagłówka/stopki][nazwa do spisu treści]{nazwa}
Określenie jak „głęboko” ma sięgać numeracja części dokumentu możliwe jest poprzez:
\setcounter{secnumdepth}{N}

3
wiele klas przyjmuje opcjonalne parametry takie jak np.: 10pt, 11pt, 12pt, twoside, twocolumn,

withmarginpar, landscape, openright, openany. . .

http://ctan.org/get/macros/latex/contrib/mwcls/mwclsdoc.pdf
http://ctan.org/get/macros/latex/contrib/mwcls/mwclsdoc.pdf
http://ctan.org/get/macros/latex/contrib/mwcls/mwclsdoc.pdf
http://latex-beamer.sourceforge.net/
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/a0poster/a0_eng.pdf
http://www.ctan.org/
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BibTEX: format bazy pozycji bibliograficznych (.bib)
wybrane pola rekordów BibTEXa

address miejsce wydania (zwykle miasto)

author nazwiska autorów przedzielane „and”

booktitle tytuł książki (gdy cyt. jest jej część)

editor nazwiska redaktorów przedzielane „and”

journal tytuł czasopisma

key klucz używany do sortowania

number numer czasopisma

organization np. organizator konferencji

pages liczba, numery lub zakresy stron

publisher nazwa wydawcy

school nazwa uczelni (dla prac mgr. i dr.

series nazwa serii wydawniczej

title tytuł

volume tom czasopisma lub edycji wielotomowej

year rok publikacji

. . . i wiele innych (patrz np. Wikipedia)

  volume = {60},
  number = {8},
  month = {4},
  year = {2003},
  pages = {1041--1059}
}

@article{Knollenberg_1970,
  title = {The Optical Array: An Alternative to Scattering or Extinction for Airborne
Particle Size Determination},

  author = {Knollenberg, R.G.},
  journal = {J. Appl. Meteor.},
  number = {1},
  volume = {9},
  pages = {86--103},
  year = {1970},
  month = {2}
}

@article{Korolev_et_al_1991,
  title = {Evaluation of Measurements of Particle Size and Sample Area from Optical
Array Probes},

  author = {Korolev, A.V. and Kuznetsov, S.V. and Makarov, Yu.E. and Novikov, V.S.},
  journal = {J. Atmos. Oceanic Technol.},
  volume = {8},
  number = {4},
  month = {8},
  year = {1991},
  pages = {514--522}
}

@article{Richardson_1919,
  title = {Measurement of Water in Clouds},
  author = {Richardson, L.F.},
  volume = {A96},
  year = {1919},
  number = {674},
  month = {8},
  journal = {Proc. Roy. Soc. London},
  pages = {19--31}
}

@article{Blyth_et_al_1984,
  title = {An optical device for the measurement of liquid water content in clouds},
  author = {Blyth, A.M. and Chittenden, M.I. and Latham, J.},
  volume = {110},
  number = {463},
  month = {1},
  year = {1984},
  journal = {Quart. J. Roy. Meteor. Soc.},
  pages = {53--63}
}

@article{Wertheimer_et_al_1976,
  title = {Light scattering measurements of particle distributions},
  author = {Wertheimer, A.L. and Wilcock, W.L.},
  volume = {15},
  number = {6},
  month = {6},
  year = {1976},
  journal = {Appl. Opt.},
  pages = {1616--1620}
}

@article{King_et_al_1978,

dowolny tekst poza @. . .} jest komentarzem

wybrane typy rekordów

article artykuł w czasopiśmie:
author, title, journal, year
volume, number, pages, . . .

book książka mająca wydawcę:
author lub editor, title, publisher, year
volume, series, address, . . .

inproceedings artykuł w materiałach konferencyjnych:
author, title, booktitle, year
pages, address, organization, publisher,
editor, volume lub number, series, . . .

booklet książka bez wydawcy: title
author, address, year, . . .

inbook część książki (rozdział lub strony):
author lub editor, title,
chapter lub pages, publisher, year
volume lub number, series, address, . . .

incollection część książki z własnym tytułem:
author, title, booktitle, publisher, year
editor, volume lub number, series,
chapter, pages, address, . . .

manual dokumentacja techniczna: title
author, organization, address, year, . . .

masterthesis praca magisterska:
author, title, school, year, address, . . .

phdthesis praca doktorska:
author, title, school, year, address, . . .

unpublished materiały niepublikowane:
author, title, year

UWAGA: Wielkości liter w tytułach uwzględniana jest
dopiero po umieszczeniu danej litery w dodatkowe {}

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibtex
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Podstawy opisu tekstu (opisu logicznego5) 1/2
wyróżnienia

tekst wyróżniony oznaczamy przy pomocy polecenia \emph{}

przypisy i notatki na marginesie

przypisy wstawiamy do tekstu przy pomocy \footnote{}4, a notatki na marginesie
przy pomocy \marginpar{}

kontrola mechnizmu dzielenia słów przy przenoszeniu

tylda zamiast spacji zapobiega złamaniu wiersza pomiędzy wyrazami
(odpowiednik &nbsp; z HTMLa)

\uchyph=0 w preambule zapobiega dzielenia słów pisanych wielkimi
literami (skróty)

umieszczenie słowa wewnątrz \mbox{} zapobiega jego łamaniu
(odpowiednik <nobr></nobr> z HTMLa)

umieszczenie w słowie \- wzkazuje gdzie złamać słowo
\selecthyphenation{nohyphenation} w preambule wyłącza dzielenie słów
użycie, w preambule, polecenia \hyphenation{} umożliwia „nauczenie”
TEXa dzielenia wybranego słowa, np.: \hyphenation{berbe-lucha
berbe-lusze}

4
przypisy nienumerowane można uzyskać za pomocą polecenia \nnfootnote{} (pakiet nnfootnote)
5
LATEX umożliwia również pewnego rodzaju opis wizualny, przydatny np. przy pracy nad plakatem czy

prezentacją (patrz np. pakiet textpos).

http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/nnfootnote.html
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/textpos/textpos.pdf
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Podstawy opisu tekstu 2/2
indeksy dolne i górne w tekście

polecenia \textsuperscript{} i \textsubscript{} (to drugie np. z pakietu fixltx2e)

układ tekstu wewnątrz akapitu

\noindent nie dopuszcza do wstawienia wcięcia akapitowego
\indent wymusza wstawienie wcięcia akapitowego
\\ koniec wiersza

symbole specjalne

symbole o speclajnym znaczeniu w LATEXu trzeba poprzedzić ukośnikiem
wstecznym, np. \%, \$, \&, \#
lista ok. 5000 symboli dostępnych w LATEXu (domyślnie i w pakietach)
zebrana jest w The Comprehensive LaTeX Symbol List

polskie osobliwości

polskie cudzysłowy uzyskuje się poprzez podwojone przecinki („) i
podwojone apostrofy (”)

polskie „kreseczki” łączące dwuczłonowe wyrazy warto opisać przy pomocy
polecenia \dywiz, zapewni to jego powielenie przy przenoszeniu
przecinek w funkcji separatora dzisiętnego warto opisać jako {,},
co odpowiednio skraca odstęp umieszczany za przecinkiem

http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=fixltx2e
http://www.ctan.org/get/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf
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Odwołania do elementów dokumentu, pozycji z
bibliografii oraz zasobów zewnętrznych
odwołania do elementów dokumentu wcześniej oznaczonych poleceniem \label
(ilustracji, wzorów, sekcji, rozdziałów. . . )

patrz ryc. \ref{etykieta} (str. \pageref{etykieta}) patrz ryc. 3 (str. 10)

odwołania do pozycji z bibliografii (wybrane polecenia pakietu natbib)

\citet{Richardson 1919} Richardson (1919)
\citet[wstęp]{Richardson 1919} Richardson (1919, wstęp)
\citep{Richardson 1919} (Richardson, 1919)
\citep[wstęp]{Richardson 1919} (Richardson, 1919, wstęp)
\citep[por.][]{Richardson 1919} (por. Richardson, 1919)
\citep[por.][wstęp]{Richardson 1919} (por. Richardson, 1919, wstęp)
\citep{Richardson 1918, Richardson 1919} (Richardson, 1918, 1919)
\citep{Vallis, Richardson 1919} (Vallis, 2006; Richardson, 1919)
\citeauthor{R1919} pisał o tym w \citeyear{R1919} roku Richardson pisał o tym w 1919 roku

. . . i wiele innych

odwołania do zasobów zewnętrznych (pakiet hyperref)

\href{http://www.igf.fuw.edu.pl/}{\underline{strona IGF}} strona IGF

http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/natbib/natbib.pdf
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/natbib/natnotes.pdf
http://tug.ctan.org/get/macros/latex/contrib/hyperref/hyperref.pdf
http://www.igf.fuw.edu.pl
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Indeksowanie informacji (automagiczne i ręczne)

co jest (może być) indeksowane automatycznie?

ilustracje (do spisu ilustracji)

tablice (do spisu tablic)

części dokumentu (do spisu treści)

nazwiska autorów (do skorowidza nazwisk)

w czym i jak można pomóc LATEXowi?

\aimention{} odnotowuje odwołanie do nazwiska (do skorowidza nazwisk, pakiet authorindex)
\index{} odnotowuje odwołania do pojęcia (do skorowidza rzeczowego, pakiet makeindex)
\nocite{} odnotowuje odwołanie do pozycji bibliograficznej (do bibliografii i skorowidza

nazwisk, pakiet BibTEX) – przydatne np. przy odmienianiu nazwisk

\nomenclature{} odnotowuje użycie (pierwsze) symbolu (do listy symboli, pakiet nomencl)

przykład użycia

      Opis termodynamiczny powietrza oparty jest na poj!ciach definiuj"cych uk#ad 
        termodynamiczny\index{uk#ad termodynamiczny }, charakteryzowany przez
        obj!to$% $V$, liczb! moli $\mathcal{N}$ i entropi! $S$.%
        \nomenclature[V]{$V$}{obj!to$% uk#adu termodynamicznego $[m^3]$}% 
        \index{obj!to$%!uk#adu termodynamicznego }
        \nomenclature[N]{$\mathcal{N}$}{liczba moli $[mol = N_A \approx 6,02\cdot10^{23}]$}
      Funkcj" tych trzech parametrów jest energia wewn!trzna $U=U(S,V,\mathcal{N})$,
        której pochodnymi s" temperatura $T= \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,\mathcal{N}}$,
        ci$nienie $p= - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,\mathcal{N}}$
        i potencja# chemiczny $\mu = \left. \frac{\partial U}{\partial \mathcal{N}} \right|_{S,V}$.%
          \nomenclature[S]{$S$}{entropia $[J/K]$}%
          \nomenclature[U]{$U$}{energia wewn!trzna $[J]$}%
          \index{energia wewn!trzna}%
          \index{temperatura!def. termodynamiczna}%
          \nomenclature[T]{$T$}{temperatura $[K]$}%
          \nomenclature[p]{$p$}{ci$nienie $[Pa]$}%
          \index{ci$nienie!def. termodynamiczna }%
          \nomenclature[m]{$\mu$}{potencja# chemiczny $[J/mol]$}%
          \index{potencja# chemiczny!def. termodynamiczna }
  

      Ze wzgl!du na wyst!puj"ce w troposferze -- najni&szej warstwie atmosfery 
        -- g!sto$ci i temperatury gazów, uzasadnione jest traktowanie
        powietrza jako gazu doskona#ego\index{gaz doskona#y}.
      Gaz doskona#y to model p#ynu z#o&onego z cz"steczek, których oddzia#ywania 
        wzajemne s" prawie zaniedbywalne \citep[tzn. oddzia#ywania te s" dostatecznie silne, 
        by umo&liwi% cz"steczkom wymian! energii, a pod ka&dym innym 
        wzgl!dem mo&na je zaniedba%, ][]{Reif_1964}. 
      Dla gazu doskona#ego obowi"zuj":
      \begin{eqnarray}
        \label{eq:idgas:gnrl}
        pV = \mathcal{N}RT && \mbox{równanie stanu gazu doskona!ego (Clapeyrona)
          \index{równanie!Clapeyrona (stanu gazu dosk.)}\aimention{Clapeyron, B.P.\'E.}
        }\\
        u = u(T) = c_v T && \\
        h = h(T) = c_p T &&
        \index{entalpia!gazu doskona!ego}
      \end{eqnarray}
      gdzie $R = k_b N_{A}$ to uniwersalna sta#a gazowa\index{sta#a!gazowa, uniwersalna } ($k_b$ -- sta#a 
      Boltzmanna,%
        \aimention{Boltzmann, L.}%
        \index{sta#a!Boltzmanna }%
        \nomenclature[k]{$k_b$}{sta#a Boltzmanna $[J/K]$}%
        \nomenclature[R]{$R$}{uniwersalna sta#a gazowa $J K^{-1} mol^{-1}$}  
      $N_A$ -- liczba Avogadra%
        \aimention{Avogadro, A.}%
        \index{liczba Avogadra}%
        \nomenclature[N]{$N_A$}{liczba Avogadra [1]}%
      ), $c_v$ i $c_p$ to odpowiednio ciep#a w#a$ciwe\index{ciep#o!w#a$ciwe} przy sta#ej obj!to$ci i sta#ym ci$nieniu,
          \nomenclature[c]{$c_v$}{ciep#o w#a$ciwe przy sta#ej obj!to$ci $[J K^{-1} kg^{-1}]$}%
          \nomenclature[c]{$c_p$}{ciep#o w#a$ciwe przy sta#ym ci$nieniu $[J K^{-1} kg^{-1}]$}%
        a $u$ i $h$ to energia wewn!trzna na jednostk! masy i entalpia w#a$ciwa. %
          \index{entalpia}%
          \nomenclature[h]{$h$}{entalpia w#a$ciwa $[J/kg]$}%
          \nomenclature[u]{$u$}{energia wewn!trzna na jednostk! masy $[J/kg]$}

      Z punktu widzenia mikrofizyki chmur wygodne jest rozpatrywanie powietrza

        jako mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej.

      Dla mieszaniny dwóch gazów doskona#ych o temperaturze $T$, równanie stanu spe#nione jest dla ka&dego
        sk#adnika z osobna ( $R T \mathcal{N}_i = p_i V_i$) oraz dla sumy ($RT\sum_i \mathcal{N}_i = p V$) sk#adników
        (indeksy $i$ odpowiadaj" sk#adnikom mieszaniny).
      Taki warunek nak#ada wi"z na definicj! 
        ci$nienia i obj!to$ci dla poszczególnych sk#adników lecz nie determinuje ich jednoznacznie. Jednoznaczn"
        definicj! uzyskuje si! np.  zak#adaj"c dodatkowo, znany pod nazw" prawa Daltona \aimention{Dalton, J.}, 
        zwi"zek pomi!dzy ci$nieniami parcjalnymi \index{ci$nienie!parcjalne } 
        $p_i$ poszczególnych sk#adników\footnote{Mo&liwe jest równie& rozwa&anie mieszaniny przy analogicznym 
        za#o&eniu definiuj"cym obj!to$ci parcjalne \index{obj!to$%!parcjalna }.}:
      \begin{eqnarray}
        \label{eq:dalton}
        p = \sum_i p_i \Leftrightarrow V = V_i
        \nomenclature[p]{$p_i$}{ci"nienie parcjalne i-tego sk!adnika mieszaniny gazów $[Pa]$}%
        \nomenclature[N]{$\mathcal{N}_i$}{liczba moli i-tego sk!adnika mieszaniny gazów $[mol]$}%
        \nomenclature[T]{$T_i$}{temperatura i-tego sk!adnika mieszaniny gazów $[K]$}%
        \nomenclature[m]{$\mu_i$}{potencja! chemiczny i-tego sk!adnika mieszaniny gazów $[J/mol]$}%
        \nomenclature[V]{$V_i$}{obj#to"$ i-tego sk!adnika mieszaniny $[m^3]$}
      \end{eqnarray}

      Poza powietrzem suchym ($i=a$) i par" wodn" ($i=v$), w powietrzu znajduje 
        si! woda ciek#a ( $i=c$).
      Proporcje sk#adników w mieszaninie mo&na zdefiniowa% wprowadzaj"c
        masowe stosunki zmieszania\index{stosunek zmieszania, masowy}
        dla poszczególnych sk#adników:
      \begin{displaymath}
        r_{v,c} = \frac{\rho_{v,c}}{\rho_a} \mbox{
          \nomenclature[r]{$r_v$}{masowy stosunek zmieszania pary wodnej wzgl#dem pow. suchego $[1]$}%
          \nomenclature[r]{$r_c$}{masowy stosunek zmieszania wody ciek!ej wzgl#dem pow. suchego $[1]$}%
        }%
        \label{eq:mixratios}
      \end{displaymath}
      lub wilgotno$% w#a$ciw"
        \index{wilgotno$%!w#a$ciwa}% 
      $q_v$ oraz wodno$% w#a$ciw"
        \index{wodno$% chmury!w#a$ciwa }%
      $q_c$:
      \begin{displaymath}
        q_{v,c} = \frac{\rho_{v,l}}{\rho_a + \rho_v} = \frac{\rho_{v,l}}{\rho_{a+v}} = \frac{r_{v,l}}{1+r_v}
        \nomenclature[q]{$q_v$}{wilgotno"$ w!a"ciwa $[1]$}
        \nomenclature[q]{$q_c$}{wodno"$ w!a"ciwa [1] }
        \label{eq:spec}

http://www.ctan.org/tex-archive/indexing/authorindex/authorindex.pdf
http://www.ctan.org/get/indexing/makeindex/doc/makeindex.pdf
http://www.bibtex.org/
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/nomencl/nomencl.pdf
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Wzory matematyczne i chemiczne

otoczenia do opisu wzorów matematycznych (np. \begin{math}. . . \end{math})

math wzór w tekście (równoważne $. . . $ oraz \(. . . \))
displaymath nienumerowany wzór wystawiony (równoważne \[. . . \] oraz

$$. . . $$)

equation numerowany wzór wystawiony (do użycia razem z \label{})
eqnarray wielowierszowy układ równań numerowanych (do użycia razem z

\label{}, \nonumber wyłącza numerowanie w danej linii)
eqnarray* wielowierszowy układ równań nienumerowanych

Wewnątrz wzorów definiujących nowy symbol warto również użyć
\nomenclature{} i ew. \index{} (patrz slajd o indeksowaniu).

Przy opisie wzorów matematycznych przydają się np.: \frac{}{}, \sqrt{}, \vec{},
\bar{}, \cdot, \ldots, \left(, \right), \left[, \right], \partial, \int, \sum, \nabla,
i wiele, wiele innych . . .

wzory chemiczne (pakiet mhchem)

w preambule: \usepackage[version=3]{mhchem}
w tekście: \ce{CO2} (CO2), \ce{H2O} (H2O), \ce{C2H5OH} (C2H5OH)

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/mhchem/mhchem.pdf
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Umieszczanie w tekście tablic i ilustracji
otoczenia figure i figure*a

przydatne polecenia:

\caption{} określa podpis pod ilustracjąb

\label{} definiuje etykietę umożliwiającą
odwołanie przy pomocy \ref

\pgfimage{} wstawia do dokumentu grafikę z
pliku pdfc/png/jpg (pakiet pgfde)

opcje otoczenia: h, t, b, p, !, H (H wymaga pakietu float)

pozwalają kontrolować ułożenie ilustracji na stronief

UWAGA! LATEX wymaga użycia polecenia \label{} po
(lub wewnątrz) \caption{}!

a
otoczenia figure* i table* służą do umieszczenia w

dokumencie, składanym w układzie dwukolumnowym,
ilustracji i tablic obejmujących obie kolumny
b
zmiana domyślnego nazewnictwa ilustracji poprzez:

\def\figurename{Ryc.}
c
umieszczenie wielostronnicowego pliku pdf możliwe

jest przy pomocy pakietu pdfpages
d
opcja „draft” pakietu pgf umożliwia tymczasowe

wyłączenie elementów graficznych w całym dokumencie –
np. dla przyspieszenia kompilacji lub dla oszczędzenia
papieru przy wydruku wersji roboczych
e
wstawienie do dokumentu filmu/animacji możliwe

jest z pomocą pakietu movie15
f
pakiety wrapfig, floatflt, picins i floatfig

umożliwiają oblanie ilustracji tekstem

otoczenie table
przydatne polecenia/otoczenia:

\tabular{} otoczenie do tworzenia tabel w
LATEXu (patrz przykład poniżej)

\caption{} (patrz obok)
\label{} (patrz obok)

przydatne pakiety (przy pracy z tabular):

longtable tabele obejmujące wiele stron

(m.in. automatyczne
powielanie nagłówków)

colortbl kolory w tabelach

multirow komórki „wielowierszowe”
(„wielokolumnowe” są
dostępne domyślnie przy
pomocy polecenia
\multicolumn)

przykłady użycia

\section{Podstawowe informacje o kampanii}

  Kampania pomiarowa {\em Rain In Cumulus over the Ocean} 
    ({\em RICO}\index{kampania pomiarowa!RICO}) 
    \citep{Rauber_et_al_2007} odby!a si" 
    na prze!omie 2004 i 2005 roku w pobli#u archipelagu Ma!ych Antyli 
    (por. ryc.~\ref{fig:mapa}).
  Wyspy te le#$ w strefie wiatrów pasatowych \index{strefa wiatrów
pasatowych}\index{wiatr!pasatowy}.
  S$ cz"%ci$ naturalnej granicy pomi"dzy Morzem Karaibskim, a Oceanem Atlantyckim.
  Baza eksperymentu znajdowa!a si" na terenie kraju Antigua i~Barbuda.
  Celem kampanii by!o poszerzenie wiedzy o:
  \begin{itemize}
    \item{mechanizmach formowania opadu w chmurach strefy pasatowej,} 
    \item{wp!ywie opadu na struktur" mikrofizyczn$ pojedynczej chmury, }
    \item{wp!ywie wyst"powania opadu na cechy uk!adu chmur. } 
  \end{itemize}

  \begin{figure}[t]
      \pgfimage[width=\textwidth]{i/TradeWinds}
      \caption{Mapa %wiata z zaznaczon$ lokalizacj$ 
        eksperymentu {\em RICO} oraz wyidealizowan$ stref$ 
        wiatrów pasatowych \citep[za][]{Wallace_et_al_2006}}
      \label{fig:mapa}
  \end{figure}

  Stopie& zrozumienia wymienionych zagadnie& przek!ada si" bezpo%rednio
    na jako%' wyników modelowania procesów atmosferycznych w skali ca!ego globu
    \citep{Arakawa_2004}.
  Sposób uwzgl"dnienia, w globalnych modelach pogody i klimatu, procesów powstawania 
    opadu w chmurach strefy pasatowej oraz oddzia!ywania
    tych chmur z promieniowaniem s!onecznym, jest istotny ze wzgl"du na rol" jak$
pe!ni$
    te procesy w bilansie energetycznym Ziemi. 

  Istotn$ rol" w budowie i weryfikacji modeli procesów opadowych oraz transferu
promieniowania w chmurach

    jest znajomo%' mikrofizycznych w!asno%ci chmur oparta o wyniki pomiarów {\em in-
situ}.
  Uwzgl"dnienie b$d( pomini"cie procesów opadowych zmienia bilans energetyczny
warstwy

    atmosfery, w której wyst"puje zachmurzenie. 
  W przypadku opisywanych rejonów geograficznych, ze wzgl"du na cyrkulacj" 
    Hadleya\aimention{Hadley, G.}\index{cyrkulacja Hadleya} 
    [teoria wprowadzona jeszcze w XVII w. \citep{Hadley_1735}, 
    wspó!czesny opis matematyczny np. w
    \citet[][rozdzia! 11]{Vallis_2006}],
    ma to wp!yw na bilans energetyczny obszarów wy#szych
    szeroko%ci geograficznych oraz wy#szych warstw atmosfery  
    \citep[por.][rozdzia! 2.]{Gregory_1997}.
  W praktyce, chmury strefy pasatowej traktowane s$ cz"sto w modelach matematycznych
jako

    cumulusy dobrej pogody nie przynosz$ce opadu \citep{Siebesma_1998}.
  Wynika to zarówno z braku zrozumienia procesów opadowych, jak

    i wymogu wprowadzania uproszcze& do modeli w postaci
    prostych parametryzacji\index{parametryzacja} procesów atmosferycznych. 

  Podczas kampanii {\em RICO}\index{kampania pomiarowa!RICO} pomiary wykonywane by!y
z powierzchni Ziemi, z 

    pok!adu statku badawczego oraz z pok!adu trzech samolotów badawczych.
  W trakcie dwóch miesi"cy pomiarów prowadzono m.in. ci$g!e obserwacje radarem
meteorologicznym oraz

    ponad 400 sonda#y aerologicznych.
  Samoloty badawcze wylata!y w sumie blisko 350 godzin.
  Jednym z samolotów bior$cych udzia! w kampanii by! czterosilnikowy, %mig!owy 
    {\em NSF/NCAR C-130Q} (tzw. Hercules).
  Wyniki pomiarów wykonanych z pok!adu tego samolotu s$ podstaw$ analiz 
    przedstawionych w niniejszej pracy.

  W kolejnych podrozdzia!ach opisany jest równie# klimat rejonu eksperymentu oraz

        \begin{itemize}
          \item{Gnuplot{\tiny\\\href{http://www.gnuplot.info/}{\underline{http://www.gnuplot.info/}}}}
          \item{GNU Data Language (sk!adnia
IDL){\tiny\\\href{http://gnudatalanguage.sourceforge.net/}{\underline{http://gnudatalanguage.sourceforge.net/}}}}
          \item{GNU AWK (sk!adnia
AWK){\tiny\\\href{http://www.gnu.org/software/gawk/}{\underline{http://www.gnu.org/software/gawk/}}}}
        \end{itemize}
      \end{frame}
      \begin{frame}
        \frametitle{Co si" mo#e przyda$ w sieci IGF }
        \vspace{-.1\textheight}
        \begin{block}{\small szyfrowane po!%czenie z atutem z przekazywaniem X11 }
          {\small
            \$ man ssh \\
            \$ ssh -Y atut.igf.fuw.edu.pl
          }
        \end{block}
        \begin{block}{\small edytor Vim}
          {\small
            \$ man vim \\
            \$ vimtutor \\
            \$ vim \\
            I \alert{tryb edycji} \\
            dd \alert{usuni"cie linii} \\
            /ci%g \alert{wyszukiwanie "ci%g"} \\
            X shift-G \alert{przej&cie do linii X }\\
            :w plik \alert{-- zapis do "plik"} \\
            :q \alert{wyj&cie z edytora } 
          }
        \end{block}
        \begin{block}{\small drukowanie na drukarce HPLJ2300 na IV p.}
          {\small
            \$ lpr -PHPLJ2300 plik.[pdf,ps]
          }
        \end{block}
      \end{frame}
  \section{Zadanie 1.1}
    \subsection{Atm. Standardowa}
    \begin{frame}
      \frametitle{Zadanie 1.1 -- Atmosfera Wzorcowa ISA}
      \begin{itemize}
        \item{ci&nienie hydrostatyczne i liniowe profile temperatury: \\~\\}

          \begin{tabular}{rrrc}
            $h_0 [km]$ & $\frac{dT}{dh} [\frac{K}{km}]$ & $T_0 [C]$ & $p_0 [hPa]$ \\ \hline
            0,000      & -6,5                           & 15,0      & 1013,25     \\
            11,000     & 0,0                            & -56,5     &  226,32     \\
            20,000     & 1,0                            & -56,5     &  54,749     \\
            32,000     & 2,8                            & -44,5     &  8,6802     \\
            47,000     & 0,0                            & -2,5      &  1,1091     \\
            51,000     & -2,8                           & -2,5      & 0,66939     \\
            71,000     & -2,0                           & -58,5     & 0,039564    \\
            84,852     &  --                            & -86,2     & 0,003734    \\ \hline
          \end{tabular}

        {\tiny (\href{http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere}{\underline{http://en.wikipedia.org/wiki/International\_Standard\_Atmosphere}})
}
        \item{polecenie: wykre&li$ profil z wysoko&ci% temperatury ISA }

http://www.ctan.org/get/graphics/pgf/base/doc/generic/pgf/pgfmanual.pdf
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/float/float.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/pdfpages/pdfpages.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/movie15/doc/movie15.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/wrapfig.html
http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/floatflt.html
http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/picins.html
http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/floatfig.html
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/longtable.pdf
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/colortbl/colortbl.pdf
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/multirow/README
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Otoczenia do tworzenia list

W LATEXu dostępne są m.in. następujące otoczenia do tworzenia list:

itemize lista nienumerowana (odpowiednik <ul> z HTMLa)

enumerate lista nienumerowana (odpowiednik <ol> z HTMLa)

description lista definicji (odpowiednik <dl> z HTMLa)

Sposób ich użycia ukazuje źródło tego slajdu:

\href{http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/natbib/natbib.pdf}{\underline{
pakietu natbib}})}
      \vspace{-.01\textheight}
      \begin{description}
        \tiny
        \item[$\backslash$citet\{Richardson\_1919\}]{Richardson (1919)}
        \item[$\backslash$citet\protect{[}wst!p\protect{]}\{Richardson\_1919\}]{
Richardson (1919, wst!p)}
        \item[$\backslash$citep\{Richardson\_1919\}]{(Richardson, 1919)}
        \item[$\backslash$citep\protect{[}wst!p\protect{]}\{Richardson\_1919\}]{
(Richardson, 1919, wst!p)}
        \item[$\backslash$citep\protect{[}por.\protect{][]}\{Richardson\_1919\}]{
(por. Richardson, 1919)}
        \item[$\backslash$citep\protect{[}por.\protect{][}wst!p\protect{]}\{Richardson\_1919\}]{
(por. Richardson, 1919, wst!p)}
        \item[$\backslash$citep\{Richardson\_1918, Richardson\_1919\}]{(Richardson,
1918, 1919)}
        \item[$\backslash$citep\{Vallis, Richardson\_1919\}]{(Vallis, 2006;
Richardson, 1919)}
        \item[$\backslash$citeauthor{R1919} pisa" o tym w
$\backslash$citeyear\{R1919\} roku]{Richardson pisa" o tym w 1919 roku }
        \item[\ldots]{\href{ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/natbib/natnotes.pdf}{\underline{
i wiele innych}}}
      \end{description}
      \vspace{-.01\textheight}
    \end{block}
    \begin{block}{odwo"ania do zasobów zewn!trznych ( \href{TODO!!!}{\underline{pakiet
hyperref}})}
      \vspace{-.01\textheight}
      \begin{description}
        \tiny
        \item[$\backslash$href\{http://www.igf.fuw.edu.pl/\}\{$\backslash$underline\{
strona IGF\}\}]{\href{http://www.igf.fuw.edu.pl}{\underline{strona IGF}}}
      \end{description}
      \vspace{-.01\textheight}
    % \usepackage[plainpages=false]{hyperref}
    \end{block}
  \end{frame}
  \subsection{wzory matem.}
  \begin{frame}
    \frametitle{}
    % inline z $$
    % displaymath
    % equation + equation*
    % eqnarray + *
    % alfabet grecki
    % przydatne symbole mat + footnote do listy symboli "the comprehensive symbol
list"
    % nawiasy
    % + label i nomenclature w ilustracji
  \end{frame}
  \subsection{tabele}
  \begin{frame}
    \frametitle{}
    % tabular
    % table
    % longtable
    % colortbl
    % multirow, multicol
  \end{frame}
  \subsection{listy}
  \begin{frame}
    \frametitle{Otoczenia do tworzenia list}
    \scriptsize
    W {\LaTeX}u dost!pne s# m.in. nast!puj#ce otoczenia do tworzenia list:
    \begin{description}
      \item[itemize]{lista nienumerowana (odpowiednik $<$ul$>$ z HTMLa)}
      \item[enumerate]{lista nienumerowana (odpowiednik $<$ol$>$ z HTMLa)}
      \item[description]{lista definicji (odpowiednik $<$dl$>$ z HTMLa)}
    \end{description}
  \end{frame}
  \section{cz. 2}
  \subsection{strona tytu"owa}
  \begin{frame}
    \frametitle{}
    % domy!lna: \titlepage, \title, \author, \date... etc  + dygresja co to daje w
pdfie/googlu 
    % \date{\today}
    % w"asna, przyk"ad ze stron# tyt. UW
  \end{frame}
  \subsection{ilustracje}
  \begin{frame}



Ćwiczenia 15

LATEX

Wstęp
co to jest LATEX?

podstawy składni,
kompilacja

struktura i klasy
dokumentów

format pliku .bib

co robi autor
podstawy opisu
tekstu (×2)

odwołania

pomoc w
indeksowaniu

wzory matematyczne
i chemiczne

tabele i ilustracje

listy (wyliczenia)

co robi LATEX
strona tytułowa

spisy treści, ilustracji,
tabel i symboli

bibliografia

skorowidze

UNIX
przydatne narzędzia

Strona tytułowa (wszystko dot. preambuły)

Opis podstawowych informacji o dokumencie (wykorzystywanych przez LATEXa do
utworzenia domyślnej strony tytułowej6):

\title{} tytuł dokumentu
\author{} autor lub autorzy dokumentu
\date{} data publikacji dokumentu (można użyć: \date{\today})

Domyślna strona tytułowa (zależna od klasy dokumentu): \maketitle

przykład własnej produkcji str. tytuowej: kod. . .

\documentclass[a4paper,11pt]{mwbk}

% polonizacja
\usepackage{polski}
\usepackage[latin2]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}

% pakiet do inkludowania grafik
%\usepackage{pgf}
\usepackage[draft]{pgf}

% wy!"czenie dzielenia wyrazów dla skrótów
\uchyph=0

% dost#pno$% cyrylicy
\usepackage{cyrillic}
\newcommand{\cyr}{\fontencoding{OT2}\selectfont\textcyrup}

% inclusion of multi-page pdf
\usepackage{pdfpages}

% relative font sizes
\usepackage{relsize}

% opis rycin
\def\figurename{Ryc.}

% symbole typu \leadsto
\usepackage{latexsym}

% sko$ny napis wersja robocza
%\usepackage[draft]{pdfdraftcopy}
%\draftstring{WERSJA ROBOCZA}
%\draftfontsize{80pt}
%\draftangle{60}
%\usepackage{float}

% ustawienia marginesów etc
\usepackage{vmargin}
\setpapersize{A4}
% usage: \setmarginsrb{ leftmargin }{ topmargin }{ rightmargin }{ bottommargin }
% default: \setmarginsrb{35mm}{20mm}{25mm}{15mm}{12pt}{11mm}{0pt}{11mm}
%                     { headheight }{ headsep }{ footheight }{ footskip }
\setmarginsrb{25mm}{15mm}{15mm}{15mm}{11pt}{11mm}{0pt}{11mm}
\linespread{1}

%strona tytu!owa
\makeatletter  % makes '@' an ordinary character
\renewcommand\maketitle{%
  \begin{titlepage}%
    \let\footnotesize\small
    \let\footnoterule\relax
    \begin{center}%
      {\fontsize{17pt}{22pt}\selectfont \textbf{UNIWERSYTET WARSZAWSKI}\\WYDZIA! FIZYKI\par}
      \par \vspace{1cm plus .8fill} 
      {\fontsize{17pt}{22pt}\selectfont\textsl{\@author}\par}
      {\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\textsl{Nr albumu: 211015}\par}
      \vspace{8mm plus 1mm minus 2mm}
      {\fontsize{20pt}{24pt}\selectfont\textbf{\@title}\par}
      \vspace{1cm plus .8fill}
      {\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\textbf{Praca magisterska\\na kierunku Fizyka\\w zakresie Fizyki Atmosfery}\par}
      \fontsize{12pt}{14pt}\selectfont
      \vspace{1cm plus .8fill}
      \begin{flushright}
        \begin{tabular}{r}
          Praca wykonana pod kierunkiem\\[2pt]
          \bfseries prof. dr hab. Prom Otor\aimention{Otor, P.}\\[2pt]
          w Zak"adzie Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki UW \\[2pt]
        \end{tabular}
      \end{flushright}
      \vspace{20mm plus .1fill}
      {\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont Warszawa, \space \@date\par}
    \end{center}
 \end{titlepage}%
}
\makeatother   % makes '@' a special symbol again

% hyperlinki w pdfie
\usepackage[plainpages=false]{hyperref}

% skorowidz
\usepackage{makeidx}
\makeindex
\def\indexname{Skorowidz rzeczowy}
% aliasy
\index{punk rosy|see{temperatura punktu rosy}}
%\index{ATEX|see{kampania pomiarowa}}
%\index{BOMEX|see{kampania pomiarowa}}

i rezultat

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIA! FIZYKI

Sylwester Arabas
Nr albumu: 211015

Mikrofizyczne w!asno"ci
p!ytkich chmur konwekcyjnych
– studium eksperymentu RICO

Praca magisterska
na kierunku Fizyka

w zakresie Fizyki Atmosfery

Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Hanny Paw!owskiej, prof. UW

w Zak!adzie Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki UW

Warszawa, 12 czerwca 2008

6
ale też np. do zapisu meta-informacji w pliku wynikowym
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UNIX
przydatne narzędzia

Spisy treści7, ilustracji, tabel i symboli
W kodzie. . .
... 

\usepackage[polish]{nomencl}

\makenomenclature

... 

\begin{document}

  \tableofcontents

  ... 

  \printnomenclature

  ... 

  \listoffigures

  ... 

  \listoftables

  ... 

\end{document}

* za dokumentacją
polskich klas dokumentów
Marcina Wolińskiego, który
powołuje się na „Poradnik
redaktora i autora. Nauki ścisłe i
technika” Barbary Osuchowskiej.

Zalecany układ pracy w języku polskim*

Karty tytułowe

Spis treści (ew. na samym końcu książki)

Wykazy: skrótów, symboli graficznych, oznaczeń literowych itp.
(ew. po słowniku użytych terminów)

Przedmowy autora

Podziękowania autora

Tekst główny (wraz ze znajdującymi się w nim tablicami,
ilustracjami i przypisami)

Tablice (jeśli wyłączone z tekstu głównego)

Ilustracje (jeśli wyłączone z tekstu głównego)

Dodatki

Bibliografia

Słownik użytych terminów

[Wykazy: skrótów, symboli grafcznych, oznaczeń literowych itp.]

[Podziękowania autora]

Posłowie [lub nota edytorska]

Skorowidze

Wykazy ilustracji i tablic (ew. po streszczeniach obcojęzycznych)

Streszczenia obcojęzyczne

[Wykazy ilustracji i tablic]

[Spis treści]

7
Określenie jak „głęboko” spis treści ma sięgać możliwe jest poprzez: \setcounter{tocdepth}{N}

http://ctan.org/get/macros/latex/contrib/mwcls/mwclsdoc.pdf
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Bibliografia (BibTEX+ natbib + ametsoc.bst +
authorindex + multicols + . . . )

Co się może jeszcze przydać:

styl bibliograficzny Amer. Tow. Meteo. (ametsoc.bst)

opcja „miniindex” do pakietu authorindex

\secondarysize z polskich klas dokumentów
pakiet multicol do podzielenia bibliografii na kolumny

przykładowy kod . . .
... 

\usepackage{natbib, multicol}

\usepackage[editors, miniindex]{authorindex}

\def\theaipage{\string\hyperpage{\thepage}} 

... 

  \begin{multicols}{2}{

    \secondarysize

    \bibliographystyle{ametsocpl}

    \bibliography{../../bibtex/slayoo}

  }

  \end{multicols}

... 

i rezultat

58

extinction coe!cient with a laser-di"raction in-
strument. Appl. Opt., 30, 4824–4831. {21, 61}

Gerber, H., B. Arends i A. Ackerman, 1994: New mi-
crophysics sensor for aircraft use. Atmos. Res., 31,
235–252. {20, 21, 61}

Glickman, T., redaktor, 2000: Glossary of
Meteorology . American Meteorological Society.
{11}

Gregory, D., 1997: Sensitivity of general circulation
model performance to convective parametrization.
ECMWF Lecture Notes, 14pp. {29}

Hadley, G., 1735–1736: Concerning the cause of the
general trade-winds. Philosophical Transactions,
39, 58–62. {29}

Haman, K., 1992: A new thermometric instrument
for airborne measurements in clouds. J. Atmos.
Oceanic Technol., 9, 86–90. {25}

Haman, K., S. Malinowski, B. Stru#, R. Busen i
A. Stefko, 2001: Two new types of ultrafast air-
craft thermometer. J. Atmos. Oceanic Technol.,
18, 117–134. {25}

Hartmann, D., 1994: Global Physical Climatology .
International Geophysics Series, Vol. 56, Academic
Press. {30}

Heymsfield, A. i G. McFarquhar, 2001: Microphysics
of INDOEX clean and polluted trade cumulus clo-
uds. J. Geophys. Res., 106, 28 653–28 673. {33}

Holland, J., 1970: Preliminary report on the BOMEX
sea-air interaction program. Bull. Amer. Meteor.
Soc., 51, 809–820. {33}

Holland, J. i E. Rasmusson, 1973: Measurements
of the atmospheric mass, energy, and momentum
budgets over a 500-kilometer square of tropical
ocean. Mon. Wea. Rev., 101, 44–57. {33}

Hudson, J. i S. Mishra, 2007: Relationships betwe-
en CCN and cloud microphysics variations in cle-
an maritime air. Geophys. Res. Lett., 34, L16 804.
{41}

Jahn, A., redaktor, 1967: Geografia Powszechna.
PWN. {30}

Kendrew, W., 1949: Climatology: Treated mainly in
relation to distribution in time and place. 3 ed.,
Clarendon Press. {30}

King, W., D. Parkin i R. Handsworth, 1978: A
hot-wire liquid water device having fully calcula-
ble response characteristics. J. Appl. Meteor., 17,
1809–1813. {24}

Knollenberg, R., 1970: The optical array: An alterna-
tive to scattering or extinction for airborne partic-
le size determination. J. Appl. Meteor., 9, 86–103.
{15, 22, 61}

Knollenberg, R., 1981: Techniques for probing clo-
ud microstructure. P. Hobbs, redaktor, Clouds:
Their Formation, Optical Properties, and E!ects,
Academic Press, 15–89. {16, 18}

Korolev, A., S. Kuznetsov, Y. Makarov i V. Novikov,
1991: Evaluation of measurements of particle si-

ze and sample area from optical array probes. J.
Atmos. Oceanic Technol., 8, 514–522. {22, 61}

Kuettner, J., 1974: General description and central
program of GATE. Bull. Amer. Meteor. Soc., 55,
712–719. {33}

Langwell, P., 1948: Inhomogeneities of turbulen-
ce, temperature, and moisture in the west indies
trade-wind region. J. Meteor., 5, 243–246. {32}

Lawson, R. i A. Blyth, 1998: A comparison of optical
measurements of liquid water content and drop size
distribution in adiabatic regions of Florida cumuli.
Atmos. Res., 47–48, 671–690. {21, 33, 39, 40}

Lawson, R. i R. Cormack, 1995: Theoretical design
and preliminary tests of two new particle spec-
trometers for cloud microphysics research. Atmos.
Res., 35, 315–348. {21}

Luers, J. K., 1997: Temperature error of the vaisala
RS90 radiosonde. J. Atmos. Oceanic Technol., 14,
1520–1532. {25}

Malinowski, S., 2001: Chmura. Wielka Encyklopedia
Powszechna PWN , PWN, 482–485. {11}

Malkus, J., 1954: Some results of a trade-cumulus
cloud investigation. J. Meteor., 11, 220–237. {32}

Malkus, J., 1958: On the structure of the trade wind
moist layer. Pap. Phys. Oceanogr. Meteor., 13.
{32}

Martin, G., D. Johnson i A. Spice, 1994: The measu-
rement and parameterization of e"ective radius of
droplets in warm stratocumulus clouds. J. Atmos.
Sci., 51, 1823–1842. {45}

Martyn, D., 1992: Climates of the World . PWN,
Elsevier. {30}

Neggers, R., P. Duynkerke i S. Rodts, 2003: Shallow
cumulus convection: a validation of large-eddy si-
mulation against aircraft and landsat observations.
Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 129, 2671–2696. {33}

Nicholls, S. i M. LeMone, 1980: The fair weather bo-
undary layer in GATE: The relationship of subc-
loud fluxes and structure to the distribution and
enhancement of cumulus clouds. J. Atmos. Sci.,
37, 2051–1067. {33}

Pawlowska, H. i J.-L. Brenguier, 2000: Microphysical
properties of stratocumulus clouds during ACE-2.
Tellus, 52B, 868 – 887. {45}

Pawlowska, H., W. Grabowski i J.-L. Brenguier, 2006:
Observations of the width of cloud droplet spectra
in stratocumulus. Geophys. Res. Lett., 33, L19 810.
{42, 44}

Pinnick, R., D. Garvey i L. Duncan, 1981: Calibration
of Knollenberg FSSP light-scattering counters for
measurement of cloud droplets. J. Appl. Meteor.,
20, 1049–1057. {17}

Press, W., S. Teukolsky, W. Vetterling i B. Flannery,
1992: Numerical recipes in C : the art of scienti-
fic computing . second ed., Cambridge University
Press. {43}

Pruppacher, H. i J. Klett, 1978: Microphysics of

Umieszczenie w dokumencie bibliografi po każdym rozdziale (i ew. dodatkowo

bibliografii zbiorczej) możliwe jest przy pomocy pakietu bibunits.

http://www.cimms.ou.edu/~lakshman/ametsoc/
http://www.ctan.org/tex-archive/indexing/authorindex/authorindex.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/multicol.pdf
http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/bibunits/bibunits.pdf
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co robi LATEX
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spisy treści, ilustracji,
tabel i symboli

bibliografia

skorowidze

UNIX
przydatne narzędzia

Skorowidze rzeczowy i nazwisk

skorowidz rzeczowy

pakiet MakeIndex

zawiera informacje
rejestrowane poleceniem
\index{}

skorowidz nazwisk

pakiet authorindex

zawiera informacje
rejestrowane m.in. przy
odwoływaniu się do
pozycji bibbliograficznych
(\citep{}, \citet{}) oraz
przy pomocy polecenia
\aimention{}

przykładowy kod

... 

\usepackage[plainpages=false]{hyperref}

\usepackage{makeidx}

\makeindex

\def\indexname{Skorowidz rzeczowy}
\index{punk rosy|see{temperatura punktu rosy}}

\usepackage[editors, miniindex]{authorindex}

\def\theaipage{\string\hyperpage{\thepage}} 

\usepackage{multicol}

... 

\begin{document}

  ... 

  \secondarysize 

  \chapter*{Skorowidz nazwisk}
  \begin{multicols}{3}{\printauthorindex}
  \end{multicols}
  
  \printindex
  
\end{document}

http://www.ctan.org/get/indexing/makeindex/doc/makeindex.pdf
http://www.ctan.org/tex-archive/indexing/authorindex/authorindex.pdf
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UNIX: wybrane narzędzia przydatne podczas
przygotowywania dokumentów przy pomocy LATEXa
pdfcrop – przycinanie plików pdf

$ pdfcrop - -help
$ pdfcrop plik.pdf
$ pdfcrop - -margins 10 plik.pdf
UWAGA: nie pdfcrop *.pdf !!!

iconv – konwersja pomiędzy zestawami znaków
(różnymi kodowaniami polskich liter)

$ man iconv
$ iconv -f=iso-8859-2 -t=utf8 < plk-iso > plk-utf

aspell – sprawdzanie pisowni

$ man aspell
$ aspell -l pl check mgstrka.tex

vim – w roli generatora kodu HTML
zawierającego pokolorowany, ponumerowany kod
źródłowy

:set nu
:set nowrap
:so $VIMRUNTIME/syntax/2html.vim
:wq

psselect – wyodrębnianie z pliku
PS wybranych stron

$ man psselect
$ psselect 1-10,12 plik.ps | lpr

psnup – układanie po kilka stron
na arkuszu

$ man psnup
$ psnup -2 plik.ps | lpr

psset – m.in. określanie sposobu
drukowania pliku
(dwustronnie/jednostronnie)

$ man psset
$ psset - -duplex plik.ps
$ psset - -simplex plik.ps

ps2pdf, pdf2ps, convert

. . . to już znacie (ew. man)
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