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EN LINIA
I

AMB LA FISIC

Aquest treball pretén informar sobre que és un Servei de Teledocumentació
i quines són les bases de dades més importants
relacionades.
generals:

en el cffinpde la Física i arees

Per dur-lo a terme hem agrupat les bases de dades en 5 apartats

- Electricitat
- Física Aplicada
- Física de la Materia Condensada
- Física de la Terra i el Cosmos
- Física Teorica

que recullen diferents carps de la Física: Aixó no vol dir que dins duna
minada base de dades no trobem infonnació
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DE TELEDOCUMENTACIO?

QUE ÉS UN SE RVEI
La Teledocumentació
formació continguda
grafiques

és l'acces, de forma selectiva

en suport magnetic

i no bibliografiques).

segueix una comunicació

..

i a distancia

a la in-

(base de dades que poden ésser biblio-

Mi t.jancarrtun terminal de teleprocés

instantania

s

acon-

i dialogada amb la informació.

Els requisits per aixó seran:
- Definir un tema de recerca.
- Dividir els conceptes
paraules

que defineixen

1) El productor:

han fet possible

els serveis en línea:

Les organitzacions,

recullen grans col.leccions

companyies,

2) El distribuidor:

El responsable

pellnet l'acces simulta~i

3) XaTxa telefónica:

etc. que

Aquests

de la seva comerciali tzació (Host) que

a la informació,

ja que té un equip infor-

posseix un llenguatge

d'interro-

el d.í.ál
eg 2J11bles bases de dades.

La xarxa telefónica

que assegura el transp~rt

de la

I

informació.
El profesional

índexs

bases de dades.

matitzat molt potent. El distribuidor
que fa possible

societats

de material bibliografic.

seran el que nosal tres ancmenarem

í.ó

com a

clau en angles tecnic.

Tres factors principals

gac

aquest tema llistant-los

de la doc,~~entació és l'intermediari

entre la informació

i l'usuari

c¡ue la necessita.

Tipus d'informació

a que podern accedir:

- Informació

bióliográfica:

Són tots els elements que perme ten identi--

ficar el dOCUrTHlt, individualitzar-lo
Per: aí.xó la referencia

b.í.b.l

i distingir-lo

dels altres.

í.ogr'áfí ca ens dóna:

Tí tol del treball
Títol de la revista, volurn, any de publicació

i

pagines

Autor(s)

I

i

En al.guns casos, segons la base de dades, l'llabstract" deil'article
Paraules

que

penne ten la r'ecuperac.í.ódel treball

(paraule4 clau)
I

no bibliográfi.ca: es tadi s t.i ques , taules de ccoporient.s químics,
I
es a dir dades concretes i no ref'erenc i es b íbl ogr-át ques ,

- Infonnació

í

í

!

ELECTRIC I J AT

Computer Database

Cobreix tots els camps de la informatica:
comunicacions;
material,

INSPEC

Electrónica.

els logicials,

Respon a les preguntes

Ordinadors

Tele-

sobre el

els serveis etc.

Es el més gran fitxer en llengua anglesa en materia
tecnologia;

Ordinadors;

de Física; Electro-

i control.

ELECTRIC PONER DATABAS:C::Descriu els projectes
dústria electrica
droelectrica

de recerca relacionats

amb la in-

en 13 dels paisos més avan9ats

nuclear, econania,

tra~smissió,

en hi-

sistemes

avan9ats i medi ambient.

AilIPEREDOC

Recull tota la informació Europea sobre el tema d" energia electrica. La informació és un recull de "meetings",
altres tipus de documents

que no estan

Les categories més importants

Aspectes

EDF-DOC

i

a l'abast del público

són: Producció,

ció i util~tat de l'electricitat;

conferencies

transport,

Forces d'energia

distribu-

no convencionals;

relacionats.

Produf da per la ccmpanya d" electrici tat francesa EDF-DOC
de tots els temes relacionats

8mb

temes més i:-;lportantssón: Producció
i distribuc~ó;

Aplicacions

tat; Medi aro ierrt , po luc i
triques, corrcutador-s

ó ,

l'energia

i la seva tecnologia.

Els

d energia e l éct rí.ca: Transmissió

domestiques

e industrials

biologia,

plates nuclears,

i aplicacions;

i tracta

de l'electricimáquí.nes eIéc-

l\latematica aplicada.

FfslCA APLICADA

NASA

Recopila

la infonnació

de les publicacions

pace .reports" (STAR) i "1ntemational
les materies
Enginyeria;

COUIPENDEX

segÜents: Aeronautica;
Geociencies;

Aerospace

Abst.ract.s" (1M)

Astronautica;

Matematiques

Aeros-

sobre

Química i materials;

i infonnatica;

Física.

Dóna tota la infonnació

sobre aquells sistemes que han estat escrits

en materia d'enginyeria

i tecnologia.

El Engineering

Meeting

Index de treballs publicats
coHoquis

CP1

"Sc.i.errt.Lf'Lc and Technical

1ndexa les ponencies

sobre tecnologia

presentades

trobades,

i la enginyeria.

en conferencies

i trobades de tot el mór1, relacionades
ciencies

en conferencies,

científiques

i tecniques

en recerca i desenvolupament

en

físiques i natural s , enginyeria. ~ medicina.
I
i

Standard and Specifications

Dóna acces a nonnes i especificacions
i governamentals
que defineixen

americanes,
la tecnologia,

així com a documents
les normes de segure-

tat .i els materials. i productes
indústria.

industrials

particulars

de cada

FOnNO
(ESCAPA A LA
DETECCIONI

""{i,¡
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FISICA

PHYS

Base de dades bibliogr8fica
base de dades correspon
che Berichte".

de física i termes relacionats.

a la publicació

Electromagnetisme;

flulds i plasmes; Descarregues

electriques;

tructura, meca¡ica

termiques;

i propietats

Geofísica,

Tracta la recerca científica
america

í.ca i Física teór-íca:
Óptica; Acústica;

técní.cs i t.ermodí.námí.cs
; ¡vlecanica; Elastici tat, dí.namí.ca,

Física química; Biofísica;

NT1S

i les agencies

~~teria

condensada:

Estructura

astronomia

cular les ciencies

i astrofísica.

i tecnica portada a terme pel govern

que aquest controla

exactes

Iridex mul tidisciplinari

(NASA, DDC, DOE, HE'd,
en parti-

i tecniques.

de la li tera:~uracientífica

rat per 1SI. Aquest fitxer conté
"Science Citation

Es-

electrónica;

HUD, ror). Aquest fi txer cobreix un gran camp cientíific,

SCISEAHCH

Aquesta

"Physics Briefs/ Physikalis-

Els temes que tracta són: Hatemát

Física atOmica i mol.lecular;
Processos

TEORICA

1ndex". Abarca

tots els artícles

i técníoa

prepa-

publicats

en el

tots els camps de les ciencies

pures

i apl icades .

['.íATHSC1ENCE:Dóna Informac

íó

bibliogr8fica

es troben en el "Nathemat

de llibres i articles

í.cak Reví

ew"

des de 1973.

trac tades són: Hatem2,t.ica pura i aplicada;
racions de recerca; Enginyeria,

infonnatica

Recerques

de revista que
Les matér-í

es

en física; Ope-

i biologia.

DE LA TE'RRA I EL COSMOS

FfslCA
-_._--
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Cobreix

GEOREF

tots els apectes en materia de Geologia;

física, petrologia

Meteorological

Geoquímica;

Geo-

i sismologia.

and Geophysical

Abstracts

Recull totes les cites en llengua anglesa en materia de recerca meteorologica i geoastrofísica,
blicacions

ENVIROLINE

extretes

de pu-

internacionals.

Dóna infonnació mundial en materia de medi ambient. Els camps tractats són: ?lanificació,
nologia,

lleis, direcció,

economia, geologia,

biologia

ciencies polítiques,

i química,

relacionades

tecam

el medi a-:-bient.

AEROSPACE

DP..ILY I:Jateriesque tracta : Notícies
trac~es economics
nament.al
s

,

de negocis aeroespacials;

en la indústria aeroespacial;

Material militar;

Saté

lLí t.s i

rloves

Ofertes
técm

Congove"['-

ques

aeroespacials.

SPIN

Recull la infomació

de les més importants

sobre física i astronomia.
Partícules

astrofísica.

Els temes que tracta són: Física general;

element.als ; Física nuc Lear , física atómí.ca i moHecular;

plasmes i desc&rregues
Biofísica;

revistes d'.America i Rússia

el.ectr-í.ques ; -íatér-í.a condensada;

Física ¡n,2dica;2nginyeria

biomedica;

Fluids,

Física químí ca;

Geofísica,

astronomia

i

FíSICA

roE Energy

DELA

Índex multidisciplinari
dial científica
procedeix
Energy".

MATEiRIA

CONDENSADA

que conté referencies

de la literaturamun-

i tecnica sobre energia. Tota la informació

del "Technical

Centre of the US Department

Information

Temes de recerca: Fonts renovables

clear; Amagatzamament

i conservac

í.ó

inclosa

d'energia;

of

Energia nu-

de L" energia i Avencos

en els

sistemes energetics.

Ei\IERGYLINE

Font primaria d" informació
l'energia:

sobre les matér-í es

Recull aspectes científics,

sobre política governamental,

relacionades

amo

tecnics i socio-economics

la planificació

i els aspectes cor-

rents en materia d' energia.
\

ENE!RYNET

I

\

Dóna informació
persones

repertofiada

que treballen

ganització,

de més de 3.000 organitzacions

i 8.000

~n els C~JpS de l' energia. Descriu cada or-

les seves aspiracions

lificat que hi treballa.

i informa sobre el personal

qua-

