Info til forfattere af teknisk stof i OZ
Af TR
Denne lille notits er ment som en hjælp for så vel nye som gamle forfattere af teknisk stof i OZ, således at vi
undgår for mange tilbageløb mellem forfatterne og TR. Jo mindre jeg skal rette i det typografiske, jo mindre
er risikoen for at der opstår fejl i artiklerne. Alt i alt tror jeg får vi i sidste ende får et bedre produkt ud af det.
Artikler på papirform
Jeg modtager tekniske artikler i næsten hvilket som helst format, også håndskrevet. Figurer må gerne være
håndtegnede, så bliver de rentegnet hos OZs tegner. Hvis der medfølger papirfotos til artiklen, og de er
anvendelige, bliver de indscannet. Jeg indscanner ikke diagrammer og stregtegninger, for det bliver ikke
godt; de går til rentegning i stedet. Modtaget manuskriptmateriale returneres ikke, med mindre det er aftalt.
På elektronisk form
Jeg kan som udgangspunkt læse de fleste tekstformater og PDF. Tekst og grafik (figurer, fotos) skal
behandles hver for sig, så de bedes tilsendt i separate filer. Manuskripter med indlejret grafik, f.eks. Word
dokumenter med fotos og tegninger i teksten modtages ikke. Jeg kan ikke hente figurer ud af Word uden at
det går ud over kvaliteten. Send det som separate filer.
Tekstfiler skal fremsendes som uformateret tekst. Lad venligst også være med at bruge græske bogstaver
(f.eks. Ω for Ohm og μ for mikro) og hævet/sænket skrift. Hvis du ser efter i OZ, så står der altid Ohm og uF.
Det samme gælder for formler i tekst. Lad også være med i teksten at skrive ω = 2πf; lav det som en formel
og henvis til den i teksten. Hvis du skriver i Word og bruger formel-editoren, så husk at formler er grafik. Klip
formlerne ud og send dem til mig som separate grafikfiler.
Grafik fotos, og skærmprint modtages som JPG, TIFF, BMP eller som PDF. Andre formater f.eks. fra
PowerPoint modtages ikke. Hvis figurerne er egnede til det, så går de direkte i OZ, men ellers bliver de
rentegnede på samme måde som de håndtegnedes. Figurer med mange detaljer (diagrammer etc.) og fotos
skal være med 300 dpi opløsning. Simple stregtegninger kan godt være i 200 dpi. Grafer fra regneark
modtages også, men kun som færdige figurer i PDF.
Filer fra CAD programmer
Mange bruger et CAD program til at tegne diagrammer og udlægge print, men filer fra CAD programmer kan
normalt kun læses med det program filen er lavet i. Da jeg ikke har alverdens CAD programmer til min
rådighed, kan jeg ikke modtage diagrammer og PCB-filer i CAD-formater (AutoCAD, Protel etc.), men må
bede om at diagrammer, printudlæg og komponentplaceringstegninger tilsendes i samme formater som
grafik. Papirprint fra ACD programmer modtages ikke. Jeg modtager ikke Gerber-filer med PCB udlæg. Husk
altid at skrive størrelsen på print og om printtegningerne er spejlvendte etc.
Farver
Diagrammer og stregtegninger bringes fortsat i sort/hvid. Husk derfor at sende diagrammer og tegninger fra
CAD i sort/hvid. Grafer fra regneark vil blive bragt i farver, hvis de er farvelagte fra forfatterens side. Hvis
fotos er egnede til det, vil de blive bragt i farver.
Om filer og aflevering af disse
Filer med artiklerne fylder ofte meget og det er især billeder der fylder, selv når de er pakket. For ikke at
jamme EDRs og TRs mailsystem med store filer, så modtager jeg ikke artikler der fylder mere end 500 kb
på OZ7TA@EDR.dk eller på min direkte mail. Hvis artiklen fylder mere end det, så læg alt materialet som en
zip-fil på Dropbox og send mig en link, så jeg kan downloade zip-filen uden at skulle logge ind. Filer lagt i
delte mapper på Dropbox modtages ikke.
Ophavsrettigheder
Det er EDRs politik kun at bringe artikler i OZ, hvor forfatteren enten har den fulde ophavsret, eller har fået
lov til at bruge tekst, figurer, fotos, SW etc. fra andre kilder (3. parts ophavsret). Dette gælder for så vel
originale arbejder som for oversættelser. For at kunne overholder denne politik er det nødvendigt at
forfattere, hver gang de fremsender materiale til OZ, udfylder og medsender den i nedenfor viste formular.
Uden den vil materialet blive afvist. Den modtagne formular lægges på sagen, så eventuelle stridigheder om
ophavsret kan undgås.

Review og redigering
OZ er ikke et videnskabeligt blad, så der sker intet review af konstruktioner eller teoretiske artikler. Jeg
efterbygger ikke konstruktionerne for at konstatere, om de duer, og jeg efterregner heller ikke eventuelle
beregninger. Jeg forbeholder mig ret til at redigere i tekst og figurer samt indsætte TR noter. Hvis der er
mange og/eller store ændringer, kontakter jeg forfatteren for at aftale nærmere.
Manuskriptets videre vej
Der er ingen særlige frister som for redaktionelt stof til OZ. Tekniske artikler modtages på alle tider. Efter jeg
har modtaget manuskriptet får forfatteren en kvittering. Jeg læser manuskriptet, redigerer det, indsætter
figurnumre etc. Jeg beder forfatteren om at rette evt. mangler i materialet, typisk manglende figurer.
Rentegning sker hos OZs tegner. Når jeg er tilfreds, sendes materialet videre til HR. Efter opsætning ved HR
læser jeg korrektur på artiklen, og så er den klar til at blive bragt. Gennemløbstiden fra manuskriptet er
modtaget og til artiklen kommer i OZ er 6 til 9 måneder.
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Til: Tidsskriftet OZs redaktion

Erklæring om fremsendt artikelmateriale til OZ.
Hermed erklærer jeg at det af mig fremsendte materiale til en artikel til OZ vedrørende
_________________________________________________________________
(sæt X)



Er fri for enhver tredjeparts ophavsret i så vel tekst som figurer, fotos og
tilhørende software*.

At jeg har erhvervet tilladelse til at lade materialet publicere i OZ, herunder at
lægge
eventuel software til download på EDRs hjemmeside. Kopi af
tilladelse/tilladelserne er vedlagt
eventuel

Navn:________________________________
Adresse:______________________________
Postnr. og by:__________________________
Evt. Call:________________________
Dato og underskrift:__________________________________
Denne erklæring i udfyldt og underskrevet stand samt eventuelle kopier af tilladelser
fremsendes elektronisk eller pr. post inden 14 dage fra modtagelsen til OZ tekniske
redaktør:
Jørgen Kragh
Forelvej 25
3450 Allerød
email: OZ7TA@edr.dk
Såfremt et manuskript er forfattet af flere personer udfylder og indsender hver forfatter en
erklæring.

