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approachable to the widest possible audience. The concise format, managerial

Fly by Night Physics A. Zee 2020-10-27 The essential primer for physics

context, design and student-friendly writing style are key attributes to this

students who want to build their physical intuition Presented in A. Zee's

text.

incomparably engaging style, this book introduces physics students to the

Books in Print Supplement 1985

practice of using physical reasoning and judicious guesses to get at the crux of

Homo Deus Yuval Noah Harari 2017-02-23 Op onnavolgbare wijze beschrijft

a problem. An essential primer for advanced undergraduates and beyond, Fly

Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie,

by Night Physics reveals the simple and effective techniques that researchers

maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende

use to think through a problem to its solution—or failing that, to smartly guess

vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de

the answer—before starting any calculations. In typical physics classrooms,

dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid

students seek to master an enormous toolbox of mathematical methods, which

tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe?

are necessary to do the precise calculations used in physics. Consequently,

Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende

students often develop the unfortunate impression that physics consists of

krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam

well-defined problems that can be solved with tightly reasoned and logical

en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet

steps. Idealized textbook exercises and homework problems reinforce this

laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben?

erroneous impression. As a result, even the best students can find themselves

Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische

completely unprepared for the challenges of doing actual research. In reality,

revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze

physics is replete with back of the envelope estimates, order of magnitude

toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is Homo Deus.

guesses, and fly by night leaps of logic. Including exciting problems related to

The Art of Electronics Paul Horowitz 2015-03-30 At long last, here is the

cutting-edge topics in physics, from Hawking radiation to gravity waves, this

thoroughly revised and updated third edition of the hugely successful Art of

indispensable book will help students more deeply understand the equations

Electronics. It is widely accepted as the best single authoritative book on

they have learned and develop the confidence to start flying by night to

electronic circuit design. In addition to new or enhanced coverage of many

arrive at the answers they seek. For instructors, a solutions manual is available

topics, the Third Edition includes: 90 oscilloscope screenshots illustrating the

upon request.

behavior of working circuits; dozens of graphs giving highly useful measured

De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972

data of the sort that's often buried or omitted in datasheets but which you

Paperbound Books in Print 1984

need when designing circuits; 80 tables (listing some 1650 active components),

De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2013-07-11 De lange weg naar

enabling intelligent choice of circuit components by listing essential

de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van

characteristics (both specified and measured) of available parts. The new Art of

de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft

Electronics retains the feeling of informality and easy access that helped make

moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het

the earlier editions so successful and popular. It is an indispensable reference

verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de

and the gold standard for anyone, student or researcher, professional or

geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in

amateur, who works with electronic circuits.

gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.

Equivocal Child Abuse Sandra B. McPherson 2011-09-23 Child abuse cases

Forthcoming Books Rose Arny 1984-03

with hard-to-prove allegations pose challenges for all those who seek to

Books in Print 1982

protect the welfare of children. Helping courts, evaluators, guardians, and

Scientific and Technical Books and Serials in Print 1984

lawyers understand and work with difficult cases, Equivocal Child Abuse

Airframe Michael Crichton 2014-10-09 Airframe van Michael Crichton is een

brings together insights, experience, and guidance from multiple sources to

adembenemende en beangstigend actuele thriller over veiligheid in de

minimize unnecessary harm done to c

luchtvaart en een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder

Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde

meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het moment waarop

de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van

veiligheid in de publieke opinie alle aandacht heeft, vindt er een dodelijke

het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere

ramp plaats hoog in de lucht aan boord van een commerciële vlucht van Hong

menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens

Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin de

een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras

waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een thriller die je

elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de

ademloos uitleest en die je voor altijd in je dromen zal achtervolgen.' -

wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een

Philadelphia Inquirer

fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar

Logicomix / druk 1 Apostolos K. Doxiadēs 2009-09 Biografie in stripvorm van

komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn

de Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872-1970) en zijn

aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante

speurtocht naar de grondslagen van de wiskunde.

wezen op aarde: de mens.

Fluid Mechanics Robert A. Granger 2012-09-06 Structured introduction

De Da Vinci code Dan Brown 2016-09-08 'De Da Vinci Code heeft een

covers everything the engineer needs to know: nature of fluids, hydrostatics,

verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin

differential and integral relations, dimensional analysis, viscous flows, more.

tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci Code is

Solutions to selected problems. 760 illustrations. 1985 edition.

een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur

Corporate Finance Stephen A. Ross 2018-10 This text conveys the most

waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor

important corporate finance concepts and applications at a level that is

deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort.
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Professor Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met een

een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw

medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor

na mij. Een anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een

de politie is Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie

razend spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen

Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen

van dit schrijversduo De vrouw na mij. De 28-jarige Jessica Farris worstelt

heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint hij een

om de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer ze een oproep voor deelnemers

speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de moordenaar

voor een psychologisch experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing

zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci

voor haar problemen. Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te

Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.

beantwoorden, waarna ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is

De blauwe fiets Régine Deforges 1988 De ervaringen van een jonge Franse

minder waar... De vragen worden al snel opdringerig en de therapeut, de

vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief deelneemt aan het verzet.

mysterieuze Dr. Shields, geeft haar opdrachten waarbij ze dicteert welke

Hoog sensitieve personen Elaine Aron 2013-02-14 Een op de vijf mensen

kleding Jess aan moet en hoe ze zich moet gedragen. Het duurt niet lang

wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid, en vele grote kunstenaars

voordat Jess het verschil niet meer kan zien tussen wat echt is in haar leven

en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren HSP's. Veel HSP's zijn

en wat een manipulatief experiment is... Wie kan ze nog vertrouwen? Een

uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten:

anonieme vrouw is een meesterlijke psychologische thriller die je niet weg

HSP's hebben de neiging snel overweldigd te raken door gezelschap, het

kan leggen!

werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp

Mathematical Methods for Physicists George Brown Arfken 2013 Providing

kruipen. HSP's hebben vaak last van onzekerheid en van sociale

coverage of the mathematics necessary for advanced study in physics and

belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een HSP, combineerde

engineering, this text focuses on problem-solving skills and offers a vast array

wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef

of exercises, as well as clearly illustrating and proving mathematical relations.

een toegankelijk en bruikbaar boek voor HSP's én voor de mensen in hun

De antwoorden op de grote vragen Stephen William Hawking 2018

omgeving. Het boek bevat zelftests, veel praktijkgevallen en tips om met

Gena Showalter 2015-04-21 *** Met een gratis

overgevoeligheid om te gaan, van onzekerheid af te komen en een nieuwe

voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht

sociale balans te vinden. Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest.

dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste

Klachten waar men zich al jaren voor schaamde werden ineens in een

zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot

verrassend nieuwe en heldere context geplaatst. Dit boek bevat tips en

leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms

adviezen voor het omgaan met overgevoeligheid, over hoe van je

de afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar

onzekerheid af te komen en een nieuwe sociale balans te vinden. Vele

aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar

tienduizenden mensen, waaronder Daphne Deckers, vonden in dit boek de

de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog

(h)erkenning waarnaar ze op zoek waren.

niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice

Een anonieme vrouw Greer Hendricks 2019-06-28 Een anonieme vrouw van

wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...

Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend spannende thriller over

Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01

Door de zombiespiegel
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