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heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen
over natuurkunde. In dit overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins
relativiteitstheorie, de kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere brandende kwesties met betrekking tot de fysische
wereld. Carlo Rovelli (1956) is een gerenommeerd Italiaans natuurkundige en schrijver. Hij is een autoriteit op het gebied van de kwantumgravitatie _ een
belangrijk onderwerp in de natuurkunde van dit moment. Rovelli is verbonden aan het Centrum voor theoretische natuurkunde van de Universiteit van AixMarseille. Van Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn in Italië al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de kwantumfysica veranderd in bestsellermateriaal.’ La Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd
al gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl onderscheidt zich doordat die zowel authentiek als aantrekkelijk is, en hij behandelt
vraagstukken die zijn lezers werkelijk interesseren.’ Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel impliceert.’ The Guardian
Whitaker's Book List 1987
Een korte geschiedenis van de tijd Stephen William Hawking 2005
Computer Solutions in Physics Steven Van Wyk 2008 With the great progress in numerical methods and the speed of the modern personal computer, if
you can formulate the correct physics equations, then you only need to program a few lines of code to get the answer. Where other books on computational
physics dwell on the theory of problems, this book takes a detailed look at how to set up the equations and actually solve them on a PC.Focusing on popular
software package Mathematica, the book oﬀers undergraduate student a comprehensive treatment of the methodology used in programing solutions to
equations in physics.
Modern Physics Kenneth S. Krane 1983 The entire CUPS simulation series consists of nine books/software simulations which cover Astrophysics, Electricity and
Magnetism, Classical Mechanics, Modern Physics, Quantum Mechanics, Nuclear and Particle Physics, Solid State Physics, Thermal and Statistical Physics, and
Waves and Optics.
Projectmanagement voor Dummies, 3e editie / druk 3 Stanley Erwin Portny 2010 Lees hoe je projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om
een geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en kosteneﬃciënte wereld zijn deadlines en hoge verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je
succes bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van projectmanagement bij en laat zien hoe je die gebruikt om een project succesvol te
managen,van begin tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent op het PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management Institute) kun
je gerust zijn; dit boek staat op één lijn met het handboek voor dat examen. Stanley E. Portny is consultant in projectmanagement en gediplomeerd Project
Management Professional (PMP®). Hij gaf trainingen en adviezen aan meer dan honderdvijftig openbare en particuliere organisaties. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Forthcoming Books Rose Arny 1992-10
HRC Jonathan Allen 2014-07-03 In HRC - De opzienbarende comeback van Hillary Clinton schetsen Jonathan Allen en Amie Parnes een indringend en kritisch
portret van Hillary Clinton. Na een hevige campagne om het presidentschap in 2008, besluit ze als minister van Buitenlandse Zaken met Obama samen te
werken. Tijdens haar ministerschap reist Hillary Clinton de hele wereld over, spreekt met wereldleiders en drukt haar stempel op de buitenlandse politiek.
Hillary Clinton vindt zichzelf opnieuw uit en komt ijzersterk terug. HRC is het objectieve en echte verhaal gebaseerd op meer dan 200 interviews van haar
politieke comeback en de race om het presidentschap.
De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli 2017-08-14 Hoe moeten geïnteresseerde lezers nog iets begrijpen van alle recente ideeën over de kosmos? In
zijn boek legt Rovelli het nu aan een breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak oude conceptenen ideeën telkens weer opduiken. En misschien onbedoeld:
ook hoezeer de natuurkunde zelf evolueert.
Verzeichnis lieferbarer Bücher 2002
Recording for the Blind & Dyslexic, ... Catalog of Books Recording for the Blind & Dyslexic 1996
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Oﬃce 1964
God in de nieuwe natuurkunde Paul Charles William Davies 1984 De kwestie van het bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne fysica door de
Engelse hoogleraar.
An Introduction to Nuclear Physics W. N. Cottingham 2001-02-22 This clear and concise introduction to nuclear physics provides an excellent basis for a core
undergraduate course in this area. The book opens by setting nuclear physics in the context of elementary particle physics and then shows how simple models
can provide an understanding of the properties of nuclei, both in their ground states and excited states, and also of the nature of nuclear reactions. The book
also includes chapters on nuclear ﬁssion, its application in nuclear power reactors, the role of nuclear physics in energy production and nucleosynthesis in
stars. This second edition contains several additional topics: muon-catalysed fusion, the nuclear and neutrino physics of supernovae, neutrino mass and
neutrino oscillations, and the biological eﬀects of radiation. A knowledge of basic quantum mechanics and special relativity is assumed. Appendices deal with
other more specialized topics. Each chapter ends with a set of problems for which outline solutions are provided.
Power Engineering Viorel Badescu 2018-07-06 Faced with the climate change phenomena, humanity has had to now contend with numerous changes,
including our attitude environment protection, and also with depletion of classical energy resources. These have had consequences in the power production
sector, which was already struggling with negative public opinion on nuclear energy, but a favorable perception of renewable energy resources. The objective
of this edited volume is to review all these changes and to present solutions for future power generation.

Whitaker's Books in Print 1998
Cumulative Book Index 1989 A world list of books in the English language.
Nuclear and Particle Physics Brian R. Martin 2006-04-28 This text is an accessible, balanced introduction to nuclear and particle physics, providing an
overview of the theoretical and experimental aspects of the subject.
Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications Reinhard Stock 2013-09-13 This book ﬁlls the need for a coherent work combining carefully
reviewed articles into a comprehensive overview accessible to research groups and lecturers. Next to fundamental physics, contributions on topical medical
and material science issues are included.
Choice 1988
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Oﬃce 1964-07
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade 2004
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Oﬃce 1967 Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals July - December)
British Paperbacks in Print 1983
De oerknal / druk 1 Simon Singh 2005
High Energy Physics Index 1988
Solutions Manual to Accompany Introductory Nuclear Physics Kenneth S. Krane 1989
Gods ﬁlosofen James Hannam 2014-07-18 'Middeleeuws' is synoniem geworden voor wreedheid en onbeschaafd gedrag. Toch waren Galileo, Newton en de
Wetenschappelijke Revolutie niet mogelijk geweest zonder het werk van middeleeuwse geleerden en wetenschappers. In Gods ﬁlosofen veegt James Hannam
de vloer aan met veel mythen over de Middeleeuwen. Hij toont aan dat men in de Middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en dat Columbus ook niet
'bewees' dat het een bol was; de Inquisitie zette niemand op de bandstapel vanwege zijn wetenschappelijke inzichten en evenmin was Copernicus bang voor
vervolging; geen enkele paus heeft geprobeerd het getal nul of anatomisch onderzoek op mensen te verbieden. Gods ﬁlosofen is een eerbewijs aan de
vergeten wetenschappelijke prestaties van de Middeleeuwen aan de vooruitgang die dikwijls eerder dankzij dan ondanks de invloed van het christendom en
de islam werd geboekt. Ook op technologisch gebied vonden doorslaggevende ontwikkelingen plaats: de bril en de mechanische klok werden bijvoorbeeld
beide in het Europa van de dertiende eeuw uitgevonden. Een epische reis door zes eeuwen geschiedenis.
Scientiﬁc and Technical Books and Serials in Print 1989
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Books in Print Supplement 1988
Basic Health Physics Joseph John Bevelacqua 2010-04-26 Designed to prepare candidates for the American Board of Health Physics Comprehensive
examination (Part I) and other certiﬁcation examinations, this monograph introduces professionals in the ﬁeld to radiation protection principles and their
practical application in routine and emergency situations. It features more than 650 worked examples illustrating concepts under discussion along with indepth coverage of sources of radiation, standards and regulations, biological eﬀects of ionizing radiation, instrumentation, external and internal dosimetry,
counting statistics, monitoring and interpretations, operational health physics, transportation and waste, nuclear emergencies, and more. Reﬂecting for the
ﬁrst time the true scope of health physics at an introductory level, Basic Health Physics: Problems and Solutions gives readers the tools to properly evaluate
challenging situations in all areas of radiation protection, including the medical, university, power reactor, fuel cycle, research reactor, environmental, nonionizing radiation, and accelerator health physics.
Introductory Nuclear Physics Kenneth S. Krane 1991-01-16 INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS
Proceedings of the International Topical Meeting on Nuclear and Hazardous Waste Management--Spectrum '94 1994
Het abc der relativiteit Bertrand Arthur William Russell 1977
Books in Print 1991
American Journal of Physics 2000
Heel geestig, meneer Feynman! Richard Phillips Feynman 1990 Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
De ontrafeling van de kosmos Brian Greene 2013-10-10 Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de kosmos. Maar
wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen bestaan?
En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van de kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van de werkelijkheid, met
briljant gebruik van analogieën én met humor. Van de inzichten van Newton en Einstein tot de meest recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en Mtheorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en Oxford University. Hij
geldt als een groot deskundige op het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe Hawking,
maar dan beter’.
The British National Bibliography Arthur James Wells 1994
Zeven korte beschouwingen over natuurkunde Carlo Rovelli 2016-01-15 Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van het
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