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Math Type, Word og InDesign

Skriftbrug i formler
Formler bør så vidt muligt sættes med samme font og størrelse som bogens brødtekst, ligesom super- og subscript
bør have samme størrelse og placering som i den almindelige tekst. Det giver et pænere skriftbillede, især hvis
udtryk som x 2 i manus er indskrevet skiftevis som formler og som almindelig tekst.
Formler er oftest formateret med fonte som Times New Roman, Cambria eller Calibri , som alle indeholder mange
specialtegn. Hvis man ønsker at bruge en anden font, er det klogt at vælge en med et tilsvarende udvidet tegnsæt,
som Minion Pro eller tilsvarende. Til matematiske og græske tegn kan man bruge Math Type’s gratis fontsæt, som
kan downloades sammen med en demo af programmet fra http://www.dessci.com/en/dl/fonts/. Det er især en fordel
at bruge Math Type’s Euclid Symbol, fordi den i modsætning til den almindelige Symbol indeholder ægte kursive og
fede skriftsnit, og derfor ikke giver problemer i tryk.
Formler er mere omstændelige både at formatere og at rette end almindelig tekst. Desuden er de drilske, fordi
de er levende og ændrer sig afhængigt af hvilke fonte, der findes på computeren, og fordi det kan være svært at
vide, hvilke skrifttyper, der er brugt. Derfor er det en god ide kun at bruge formler, hvor det er nødvendigt, og at
kontakte trykkeriet, inden indskrivningen går i gang for alvor, så man sammen kan afprøve, om alt fungerer som
det skal. Det sparer meget tid, hvis formlerne er formateret med de rigtige fonte og størrelser, inden manus sendes
til grafikeren. Alternativt kan grafikeren konvertere, og sende det rettede manus tilbage sammen med fontene til en
sidste finpudsning hos forfatteren. Under alle omstændigheder bør forfatteren medsende et print eller en PDF, som
grafikeren kan checke imod, og formlerne bør være godkendt, inden ombrydningen påbegyndes.
I Word kan man få formler vist med grå baggrund, hvis man sætter Field Shading til Always:

I eksemplet herunder ses nu let flere formler, som med fordel kunne være indskrevet som almindelig tekst:
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Konvertering og formatering af fomler med Math Type
Formler kan konverteres og formateres i programmet Math Type, som fungerer fint sammen med Word.
Først konverteres alle formler til et format, som Math Type kan arbejde med.
Vælg MathType > Convert Equations... fra menulinjen i Word.

Indstil vinduet som her, og klik Convert.

Math Type fortæller, hvor mange formler der blev fundet:

Derefter fastlægges formlernes udseende. Dette skal kun gøres én gang for hver bog eller serie. Indstillingerne gemmes i en
.eqp-fil, som bruges til at formatere resten af formlerne. Herved sikrer man, at udseendet bliver konsistent.
Åbn Math Type ved at dobbeltklikke på en af formlerne i teksten:
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Vælg Style > Define..., og vælg hvilke skrifttyper der skal bruges, og hvad der skal stå med kursiv eller fed. Math Type’s Factory

Settings er et godt udgangspunkt. I eksemplet her er Times New Roman udskiftet med Minion:

Vælg Size > Define ..., og indstil størrelserne, så Full svarer til brødteksten, og Subscript/Superscript svarer til Preferences i
InDesign (man kan også vælge at ændre procenterne i InDesign i stedet, bare de bliver ens):

Vælg Format > Define Spacing, og indstil efter ønske.

Superscript height og Subscript depth skal svare til InDesign’s Preferences.

Når man er tilfreds, gemmes indstillingerne ved at vælge Preferences > Equation Preferences > Save to file, og navngive og
gemme filen efter ønske, fx i Math Type’s Preferences folder:
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Nu kan alle formlerne i dokumentet formateres på én gang.
Vælg Math Type > Format Equations... fra menulinjen i Word.
Klik Browse for at vælge de nye Preferences, vælg at formatere alle formler, og klik OK:

Alle formler vil nu blive konsekvent formateret med de nye indstillinger. Det kan tage noget tid.

Hvis der opstår problemer, kan man vælge kun at konvertere formler i valgt tekst, og på den måde identificere fejlkilden,
som ofte er en enkelt formel.
Check at formlernes udseende er i orden efter konverteringen. Hvis noget skal ændres globalt, kan man bare justere
indstillingerne, gemme en ny .eqp-fil, og formatere alle formlerne igen.

Import i layoutprogram
I nyere versioner af InDesign bliver formler importeret sammen med teksten som embeddede eps-filer. Formlerne har
den rigtige størrelse og placering i forhold til teksten, og kan bruges som de er. Farven er RGB-sort, men det er normalt
ikke noget problem for trykkeriet at konvertere farven til CMYK-sort.
Man kan også batch-eksportere alle formler fra Math Type som eps-filer og importere dem enkeltvis, eller kopiere dem
ind, enten fra Math Type eller Word. Men det er mere omstændeligt, der kan let opstå forbytninger, og det kan være
svært at justere størrelser og placering, så alle formler fremstår ens.
Hvis der skal rettes i formlerne efter import, unembeddes de, og rettes i enten Math Type eller Illustrator.
Import, udskrivning og rettelser af formler fungerer p.t. bedst på PC. Se evt. nærmere på http://www.dessci.com/en/
support/MathType/works_with.asp#!target=indesign
Eventuelle problemer kan ofte løses ved at udskrive som postscript-fil i stedet for PDF, og ved at udskrive én side ad
gangen.
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