
OUE ÉS EL PHYSICS BRIEFS?

E1 ~E:r~~~~_.!~~~!~es pub1i cap e r a pro ve ira 1s

físics d ' un accés f á c i L i r á p í.d a la li teratura, en

tots els camps de la física id' á r ee s relacionades.

Conté 110.000 unitats informatives recollides anual-

ment en 2.700 revistes de física i relacionades amb

elles, així com també: tesis, patents i articles que

apareixen en llibres i en volums de Congressos. Fa un

particular emfasi en l'analisi exhaustiva de la litera-

tura de l'Est d'Europa i de l'Est D'Asia.

Tots els Abstracts són publicats en angles,

s ' imprimeixen generalment, 2 o 3 mesos després de la

publicació del treball original tot depenent del país

d'origen.

Mitjangant l'estreta cooperació de l'American

Institute of Physics, els articles científics més

importants d' Amé r-Lc a estan disponibles pels subscrip-

tors del ~E:r~~~~__~~~~!~, simultaniament a la seva

publicació en le~ revistes primaries.

Juntament amb la forma impresa, el ~E:r~~~~_~~~~!~
es pot consultar com a base de dades, mi ti j ancant via

on-line. Aquest servei de cintes magnetiques segueix

les regles donades pel "International Nuclear Informa-

tion Service" (INIS) i del "International Atomic Energy

Agency" (IAEA).



ClASS IFIC AC IÓ PER MATERIES
0- General; física matematica; tecniques de mesures físiques.
1- Física de partícules elementals i camps.
2- Física nuclear.
3- Física atomica i molecular.
4- Arees cl.ássícues de fenomenologia (Inc Ioses aplicacions)
5- Flulds, plasmes i descarregues electriques.
6- Materia condensada: estructura, mec6nica i propietats tecniques.
7- Matería condensada: estructura electrOnica, electricitat, magnetisme

i própietats optiques.
8- Interrelació de disciplines físiques i arees relacionades de ciencia

i tecnologia.
9- Geofísica, astronomia i astrofísica.

EXEMPLE

Tots els abstracts publicats en el Physics Briefs tenen la mateixa forma

·010 E :clron L ion microscopes and teclque,

[see also 61.16 Other determinations lf
structures .~ .-.1-. .

.17\ 3354 Slereoscoplc fIdeo morutor Ior sn electron microsco~. Bocharov, E.P.
~SOV. J. Opto Tccbnol, SJOTB (Mar 1980). v. 47(3) p. 152-153
~ ~n elec:ron rnlcroSClJpesysr~rn ís descríbed in which a sterecscopic image
0--m{o~m.a!Jon system .wuh ?P[¡ca~ wedgc:sis used. The system is ínrended Ior

obtammg a three-<hmenslOnalimage af the test objecr and is capabíe af fo .
color-mded three-Jimensional irnage. rmmg a
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