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Nurodymai straipsnių autoriams

1. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai, apžvalginiai, prob
leminiai straipsniai šiose srityse: energetikos ekonomika,
energetinių sistemų modeliavimas, jų valdymas ir optimizavi
mas, tinklinės sistemos, energetikos objektų poveikis aplinkai,
branduolinė energetika, jos sauga, radioaktyviųjų atliekų tvar
ky
mas, atsinaujinantys energijos ištekliai, metrologija ener
ge
tikoje, šiluminė fizika, aerohidrodinamika, plazmos tech
nologijos, degimo procesai, vandenilio energetika, medžiagų
tyrimai ir technologijos, hidrologija, hidroenergetika. Autorių
pateikti straipsniai yra recenzuojami. Žurnale skelbiama kro
nika – informacija apie apgintas mokslines disertacijas, išleistus
mokslinius darbus, konferencijas ir kt. renginius, mokslinius
ryšius, jubiliejus, taip pat nekrologai, recenzijos ir kt.
2. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.
3. Straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 15 puslapių. Patei
kiama straipsnio e. versija, kurią galima atsiųsti ir elektroniniu
paštu.
4. Straipsnio struktūra: straipsnio antraštė; autorių vardai ir
pavardės; įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas, pašto ir
el. pašto adresai; pateikiama santrauka ir ne daugiau kaip 5 rak
tažodžiai (jie būtinai pakartojami santraukose); straipsnio teks
tas suskirstomas skyriais: įvadas, kuriame pagrindžiamas darbo
tikslingumas; metodika; rezultatai ir jų aptarimas; pagrindiniai
žymėjimai; literatūros sąrašas; santraukos lietuvių ir anglų kal
bomis (apie 1 psl.); lentelės; iliustracijų pavadinimų sąrašas ir
iliustracijos.
5. Paveikslai pateikiami spalvoti (internetinei versijai). Dėl
spalvotų paveikslų spausdinimo tariamasi iš anksto. Diagramos,
grafikai, schemos turi būti parengti MS Word (*.doc), MS Po
werPoint (*.ppt) ir MS Excel (*.xls) programomis; fotografijos
parengiamos vaizdą redaguojančiomis programomis (*.tiff arba
*.cdr). Legendos spausdinamos eilės tvarka ant atskiro puslapio
ir turi būti suprantamos be nuorodų į tekstą.
6. Literatūros šaltiniai tekste cituojami nurodant laužtiniuo
se skliaustuose literatūros sąrašo eilės numerį (pvz., [6]). Litera
tūros sąrašas numeruojamas citavimo tekste eilės tvarka.
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