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JAK PISAÆ TEKSTY TECHNICZNE POPRAWNIE
Pisz¹c jakikolwiek tekst, stosujemy siê oczywiœcie do regu³ ortografii, której podstawowe
zasady wpaja siê nam od wczesnej m³odoœci. Tekst techniczny - naje¿ony wzorami matematycznymi, liczbami, oznaczeniami jednostek i symbolami wielkoœci fizycznych, które s¹ przewa¿nie zaopatrzone we wskaŸniki (najczêœciej dolne prawostronne), zawieraj¹cy liczne skróty
i akronimy - wychodzi poza ramy tradycyjnej ortografii. Miêdzynarodowa spo³ecznoœæ
in¿ynierów wprowadzi³a szereg zasad [5-8] akceptowanych przez polskie normy [1-4],
zgodnie z którymi powinno siê pisaæ teksty techniczne: artyku³y, opracowania niepublikowane,
instrukcje eksploatacji itp. Zasady te mo¿na interpretowaæ jako swoistego rodzaju ortografiê
dla tekstu technicznego.
Recenzuj¹c liczne artyku³y i rozprawy naukowe, maszynopisy (komputeropisy?) ksi¹¿ek
technicznych itp. zauwa¿amy, ¿e wielu autorów nie przestrzega tej ”ortografii”. Czy nale¿y
przywi¹zywaæ wagê do edytorskiej strony przygotowywanego tekstu? Przecie¿ normy
edytorskie nie s¹ obowi¹zkowe. Normy edytorskie to propozycja ujednoliconego pisania
tekstu, tylko propozycja!
Publikuj¹c niniejszy artyku³, chcia³bym sugerowaæ - zarówno pisz¹cym teksty techniczne, jak
i redakcjom drukuj¹cym te teksty - dobrowolne stosowania siê do zasad wprowadzonych przez
normy edytorskie tekstów technicznych i matematycznych, które s¹ wyszczególnione na koñcu
artyku³u. Podobnie dobrowolne jest przecie¿ stosowanie siê do zasad ortografii, zadanie na
rdzeniu jest jeden zwój. Za pisanie nieortograficzne nie poci¹ga siê nikogo do odpowiedzialnoœci karnej: po prostu nie wypada robiæ b³êdów ortograficznych. W tekstach technicznych
tak¿e nie wypada nie stosowaæ siê do przyjêtych miêdzynarodowo zasad edytorskich. W³aœnie
dlatego!
W Polsce wiêkszoœæ tekstów technicznych jest obecnie przygotowywane edytorem WORD,
przy czym wyra¿enia matematyczne s¹ zapisywane za pomoc¹ obiektu Math Type Equation.
Autorzy poprzedzaj¹ zwykle na ustawieniach fabrycznych (Factory settings), gdzie np. ma³e
litery greckie ustawione s¹ jako kursywa, a du¿e jako antykwa i w konsekwencji pisz¹ czêsto
dx
dx
niepoprawnie ð zamiast ð. Pochodn¹ powinno siê zapisywaæ00, a nie 00jak chce edytor
dt
dt
Math Type Equation - patrz dalej rozdzia³y kursywa i antykwa.
Recenzuj¹c prace, spotykam siê z tego typu niesumiennoœciami nawet u powa¿nych autorów.
Pamiêtajmy, ¿e bez ingerencji w po¿¹danym duchu w ustawienia fabryczne WORD-a nie
napiszemy poprawnie wzorów matematycznych.
Oto najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce pisania tekstów, które powinny byæ zachowywane
niezale¿nie od tego, w jakim edytorze przygotowujemy tekst techniczny.
Kursywa
Kursyw¹ (pismem pochy³ym, ang. sloping type, italic type) piszemy:
· Literê Ÿród³ow¹ symbolu wielkoœci fizycznej, niezale¿nie od tego, czy w konkretnym
przypadku jest to liczba alfabetu ³aciñskiego czy greckiego. Na przyk³ad pr¹d elektryczny
to I, a nie I , rezystencja to R, a nie R, strumieñ magnetyczny to Ö, a nie Ö. Zasada to dotyczy
oczywiœcie zarówno symboli wystêpuj¹cych w tekœcie, jak i we wzorach matematycznych,
na rysunkach, w tablicach itp. (zdarzy³o mi siê recenzowaæ prace naukowe, w których
symbole wielkoœci w tekœcie i we wzorach by³y napisane innym pismem).
· WskaŸnik dolny, górny, prawo- i lewostronny, ale tylko gdy odwo³uje siê on do innej
wielkoœci fizycznej, wiêc np. sk³adowa x-owa indukcji magnetycznej to Bx, a nie Bx.
· WskaŸnik literowy oznaczaj¹cy dowoln¹ liczbê, np. Uj dla j = 1, 2, ...., n, ale nie konkretn¹
liczbê.
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·
·

·

Ogólny symbol funkcji, np. f lub g, ale nie symbol konkretnej funkcji.
Symbol macierzy, której elementami s¹ wielkoœci fizyczne, przy czym stosujemy czcionkê
pó³grub¹ (bold), np. L = 00
a nie L, jak czêsto pisze siê w tekstach matematycznych.
Symbol wektora reprezentuj¹cego wielkoœæ fizyczn¹ piszemy zasadniczo kursyw¹ pó³grub¹, np. H, ale przy konflikcie z symbolem macierzy pisanej tak samo trzeba pisaæ H lub H.
Antykwa

Antykw¹ (pismem prostym, ang. upright type, roman type) piszemy:
· Cyfry.
· Symbole konkretnych funkcji, np. sin ùt, a nie sin ùt.
· Operatory, np. operatory ró¿niczkowania (zwyczajne i cz¹stkowe) to d i ¶ , a nie d ani ¶0
- patrz wczeœniej podany prawid³owy zapis pochodnej, a tak¿e Ö-1 = j, a nie j: czêœæ
rzeczywista liczby zespolonej to Re, a nie Re.
· Symbole liczb o konkretnej wartoœci, np. 3, 14.... = ð, a nie ð, i podobnie 2,718.... = e , a nie e.
· Indeksy, jeœli odwo³uj¹ siê:
- do obiektów (fizycznych, geometrycznych), np. natê¿enie pola elektrycznego w punkcie A
to EA, a nie EA,
- do zjawisk lub stanów fizycznych, np. pr¹d zwarcia to Ik, a nie Ik, i podobnie moc mechaniczna to Pm, a nie Pm,
- do nazwisk, np. temperatura Curie to TC, a nie TC,
- do charakteru wielkoœci symbolizowanej przez literê Ÿród³ow¹, np. wartoœæ szczytowa
napiêcia to Um , a nie Um .
· Oznaczenia jednostek miar, np. mikrowolt oznaczamy ìV, a nie ìV.
Jednostki miar
Jak wspomniano powy¿ej, oznaczenia jednostek miar pisze siê zawsze antykw¹. Zapisuj¹c
konkretn¹ wartoœæ fizyczn¹, podaje siê jej wartoœæ liczbow¹ i jednostkê miary; dobrze jest
zachowaæ tu nastêpuj¹ce zasady:
·

Zapisuj¹c wartoœæ liczbow¹ cyframi, wpisujemy po spacji oznaczenie jednostki miar, a nie
jej nazwê, wiêc poprawnie jest na przyk³ad 100 V a niepoprawnie 100 woltów, a jeszcze
gorzej 100 wolt, bo jednostki w jêzyku polskim podlegaj¹ deklinacji, podobnie jak
rzeczowniki.

·

Zapisuj¹c wartoœæ liczbow¹ s³owami, dopisujemy po niej nazwê, a nie oznaczenie
jednostki, wiêc poprawnie jest sto woltów a niepoprawnie sto V. O powy¿szej zasadzie
trzeba szczególnie pamiêtaæ w przypadku jednostek miar, których oznaczenie jest identyczne z ich nazw¹, np. bit, mol: poprawnie jest np. 500 bit i piêæset bitów, a niepoprawnie 500
bitów i piêæset bit.
Wiele osób publikuj¹cych teksty techniczne, nie wy³¹czaj¹c nawet autorów podrêczników
szkolnych, nie uœwiadamia sobie prawdopodobnie tej zasady (odnotowujê np. z podrêcznika
licealnego chemii 10 moli zamiast poprawnego 10 mol), a przecie¿ powy¿sza zasada jest
zgodna z regu³ami poprawnego pisania zdañ zawieraj¹cych liczebniki (przecie¿ nie piszemy!
auta stoj¹ na parkingu, lecz dwa auta stoj¹ na parkingu).

·

Do oznaczeñ jednostek miar nie wolno dopisywaæ indeksów, które mog¹ byæ do³¹czane
tylko do symboli wielkoœci fizycznych, np. tekst moc turbozespo³u w elektrowni jest równa
100 MWe, jest niepoprawny (i podobnie ani nie MW(e), ani nie MWe), trzeba to napisaæ np.
tak: moc Pe turbozespo³u w elektrowni jest równa 100 MW.

Nr 46

19

I jeszcze jeden drobiazg zwi¹zany z zapisywaniem jednostek. W tekstach technicznych
w jêzyku polskim rozpowszechni³a siê maniera ujmowania oznaczeñ jednostek w nawias
kwadratowy, np. [V]. Miêdzynarodowe normy edytorskie: ani IEC, ani ISO nie przewiduj¹
takiego zapisu. Moim zdaniem, w tekstach technicznych pisanych po polsku mo¿na dopuœciæ
stosowanie powy¿szego nawiasu tylko w nastêpuj¹cych przypadkach:
- w tabelach, w nag³ówku kolumny, w której wpisane s¹ wartoœci wyra¿one w danej
jednostce miary,
- na wykresach, do oznaczenia jednostki miary wielkoœci wystêpuj¹cej na danej osi,
- po wzorach matematycznych, z których nie wynika, w jakiej jednostce miary wyst¹pi
wartoœæ liczbowa wyliczona danym wzorem (por. przyk³ad obok, z wyra¿eniem na GU).
Zdarzy³o mi siê jednak recenzowaæ prace naukowe, w których autor stosowa³ zapis typu 100
[V], co oczywiœcie zawsze wykazywa³em jako niepoprawnoœæ edytorsk¹. Pisz¹c teksty np. po
angielsku, lepiej w ogóle nie stosowaæ zapisu jednostek w nawiasie.
Rodzaj czcionki
Do zapisywania symboli wielkoœci fizycznych - zarówno liter Ÿród³owych, jak i wskaŸników - nale¿y stosowaæ czcionkê z szeryfami, np. Times New Roman, a nie np. Arial. Natomiast do
zapisywania oznaczeñ jednostek miar nale¿y u¿yæ tej samej czcionki, w której zapisany jest
tekst s³owny. Przyk³adem poprawnego zapisu przy tekœcie w Times New Roman jest napisane
w poprzednim rozdziale (na czerwono) zdanie o mocy turbozespo³u; ale przy tekœcie
drukowanym w Arialu to samo zdanie powinno wygl¹daæ tak moc Pe turbozespo³u w elektrowni jest równa 100 MW, a wiêc tekst s³owny, liczba, wskaŸnik „e” i oznaczenie jednostki
wArialu, a tylko symbol wielkoœci fizycznej w Times New Roman.
W odniesieniu do tekstów technicznych pisanych czcionk¹ bez szeryfów, a wiêc np. Arialem,
IEC wprowadzi³o ostatnio jeszcze nastêpuj¹ce uœciœlenie: nazwê funkcji nale¿y pisaæ
oczywiœcie antykw¹, a ponadto t¹ sam¹ czcionk¹, co tekst s³owny i oznaczenia jednostek miar,
U
np. tak: logarytmiczne wzmocnienie napiêciowe jest dane wzorem GU = In 0U21 Np, a wiêc tekst,
symbol funkcji logarytm naturalny i oznaczenie jednostki s¹ wydrukowane Arialem, a tylko
symbole wielkoœci fizycznych - czcionk¹ Times New Roman. Owo zró¿nicowanie zapobiega
b³êdnemu zrozumieniu zapisu i u³atwia czytelnikowi interpretacjê liter Np jako oznaczenie
jednostki neper, a nie jako cz³onu sk³adowego argumentu logarytmu. To samo zdanie zapisane
czcionk¹ New Times Roman mo¿e ³atwiej w tym wzglêdzie zmyliæ czytelnika, wiêc nie
2
proponowa³bym pisaæ: logarytmiczne wzmocnienie napiêciowe jest dane wzorem GU = ln U
U01
Np, lecz w tym w³aœnie kontekœcie zastosowaæ nawias kwadratowy: logarytmiczne wzmo2
cnienie napiêciowe jest dane wzorem 0
GU = ln U
U [Np].
1

Znaki diakrytyczne
Norma [l] wprowadza szereg znaków diakrytycznych, których stosowanie nie jest rozpowszechnione; maj¹ one zreszt¹ swoje odpowiedniki z zastosowaniem odpowiednich indeksów;
warto tu przytoczyæ kilka wa¿niejszych.
·

Podkreœlanie symboli reprezentuj¹cych wielkoœci fizyczne, których wartoœæ liczbowa jest
liczb¹ zespolon¹, np. U lub Z, przy czym podkreœlamy tylko literê Ÿród³ow¹, wiêc np. U0,
a wielkoœci sprzê¿one zaopatruje siê w tej konwencji w gwiazdkê, np.U*.

·

Kreska nad liter¹ Ÿród³ow¹ oznacza wartoœæ œredni¹, np. X, co jest równowa¿ne z zastosowaniem wskaŸnika Xav (wskaŸniki powinny nawi¹zywaæ do nazw w jêzykach: greckim,
³aciñskim, angielskim lub francuskim, dlatego stosowanie polskiego wskaŸnika „œr” nie
jest zalecane; podobnie w opisie wielkoœci dotycz¹cych maszyn elektrycznych wirnik
wyró¿niaj-my indeksem ”r”, a nie „w”).
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· Wartoœæ skuteczna wielkoœci periodycznej nie musi byæ wyró¿niana ani znakiem
diakrytycznym, ani jakimkolwiek wskaŸnikiem, wystarcza zastosowanie du¿ej litery, np. U lub
~
I, lecz jeœli takie wyró¿nienie jest niezbêdne, to stosujemy tyldê nad liter¹, np. U, lub u¿ywamy
wskaŸnika miêdzynarodowego, wiêc raczej Ueff ni¿ Us k.
· Wartoœæ szczytow¹ funkcji zmiennej w czasie, jak równie¿ amplitudê funkcji sinusoidalnej
czasu oznaczamy daszkiem nad liter¹ Ÿród³ow¹, np. Û, lub stosujemy zapis z indeksem Um.
· Wartoœci chwilowe podstawowych wielkoœci u¿ywanych w elektrotechnice zapisujemy
ma³ymi literami, np. u i i, albo stosujemy indeks „t” (oczywiœcie kursyw¹), np. Ut, dla wartoœci
chwilowej napiêcia lub Qt, dla chwilowej wartoœci ³adunku elektrycznego.
Przymiotniki od nazwisk
W tekstach naukowych u¿ywa siê przymiotników tworzonych od nazwisk s³awnych uczonych.
Polska ortografia nie wprowadza tu jakichœ ogólnych zasad, zgodnie z którymi odpowiednie
formy przymiotnikowe powinny byæ pisane. Podstawowa trudnoœæ to rozstrzygniêcie kwestii,
czy formy przymiotnikowe nale¿y tworzyæ od nazwisk obcojêzycznych w formie spolszczonej
czy oryginalnej. Moim zdaniem nie da siê podaæ tu ogólnych zasad, lecz w ka¿dym konkretnym
przypadku trzeba opieraæ siê na w³asnym wyczuciu co do dopuszczalnoœci lub niedopuszczalnoœci form spolszczonych.
Pewn¹ wskazówk¹ mog¹ byæ nazwy jednostek miar pochodz¹ce od nazwisk s³awnych
uczonych, które w jêzyku polskim wystêpuj¹ w formie spolszczonej, mo¿na je wiêc traktowaæ
jako precedens, który mo¿e u³atwiæ rozstrzygniêcie o dopuszczalnoœci form spolszczonych,
choæ wyczucie indywidualne pisz¹cego powinno tu mieæ te¿ coœ do powiedzenia. Oto kilka
przyk³adów:
- potencja³ niutonowski, a nie newtonowski (niuton to jednostka SI si³y),
- tarcie kulombowskie, a nie koulombowskie (kulomb to jednostka SI ³adunku elektrycznego),
- elektrodynamika makswelowska, a nie maxwellowska (makswel to jednostka strumienia
magnetycznego w uk³adzie elektromagnetycznym CGS).
Ato przyk³ady, w których spolszczenie moim zdaniem nie powinno byæ stosowane:
- relatywistyka einsteinowska, a nie ajnsztajnowska, mimo ¿e polscy chemicy dla 99.
pierwiastka einsteinum wprowadzili nazwê ajnsztajn, a nie einstein,
- algebra boolowska, a nie bulowska.
Zakoñczenie
Intencj¹ niniejszego artyku³u jest zaapelowanie do autorów tekstów technicznych i naukowych
zwi¹zanych z elektrotechnik¹, a tak¿e do redakcji czasopism, o przyk³adanie wiêkszej wagi do
poprawnoœci przygotowywanych tekstów i do stosowania siê do polskich [1-4] i miêdzynarodowych [5-8] norm oznaczeñ wielkoœci i jednostek miar.
Powszechne dzisiaj pos³ugiwanie siê komputerowymi edytorami tekstów technicznych i matematycznych stwarza w tym wzglêdzie du¿e mo¿liwoœci, które przez wielu autorów nie s¹
w pe³ni wykorzystywane. Stosujmy siê do miêdzynarodowych regu³ „ortografii technicznej”
z tak¹ sam¹ pieczo³owitoœci¹, z jak¹ przywykliœmy zachowywaæ zasady naszej zwyk³ej
ortografii.
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