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Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
In Het periodiek systeem vertelt Primo Levi over zijn leven, als chemicus en als overlevende van de Duitse concentratiekampen. Eenentwintig chronologisch geordende verhalen, die elk een chemisch
element als titel en thema hebben, onthullen als in scheikundeproeven de verschillende fasen van Levi’s leven.
The biggest change in the years since the first edition is the proliferation of computational chemistry programs that calculate molecular properties. McQuarrie presents step-by-step SCF calculations of a
helium atom and a hydrogen molecule, in addition to including the Hartree-Fock method and post-Hartree-Fock methods.
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele communicatie uitgebreid
de huidige stand van zaken in de technologie en het onderzoek van mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van het vakgebied. In het boek worden alle belangrijke
aspecten van mobiele en draadloze communicatie besproken, van signalen en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data.
Schiller illustreert de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit
boek:nieuw materiaal van derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates: 802.11a, b, g en
HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze 'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en imode richting WAP 2.0.
Internationale bestseller! Flavia de Luce woont met haar twee zussen en haar vader op het Engelse familielandgoed Buckshaw. De elfjarige Flavia is hoogbegaafd en dol op scheikunde, en op misdaad. Ze
doet graag experimenten in het scheikundelab dat van haar overleden moeder is geweest. Haar eigen gifbrouwsels test ze bij voorkeur op haar twee zussen. Op een morgen vindt Flavia het lichaam van een
man in de moestuin. Voor haar neus blaast hij zijn laatste adem uit. Wie is het? Flavia is zo nieuwsgierig dat ze haar eigen onderzoek begint. De politie wil haar vreemd genoeg niets vertellen. Stukje bij
beetje ontrafelt Flavia een vreselijk geheim uit haar vaders verleden. Ze gaat zo op in de raadsels en puzzels van haar speurwerk dat ze ook zichzelf in gevaar brengt, maar dat snapt ze pas als het al veel te
laat is. Alan Bradley (1938) groeide op in Cobourg, Canada. Voor hij begon met schrijven werkte hij lang bij radio- en televisiebedrijven. Hij had maar vijftien pagina's nodig om zijn Canadese uitgever ervan te
overtuigen dat zijn spannende debuutroman uitgegeven moest worden. Zelf had hij tientallen jaren gewerkt om die pagina's te schrijven. Na publicatie volgde een overweldigende hoeveelheid enthousiaste
recensies en een stortvloed aan internationale deals: met De smaak van venijn heeft Bradley de juiste snaar geraakt. 'Een sterk plot en een hele rij wonderbaarlijke figuren maken dit Canadese debuut tot een
fantastisch onderhoudend boek.' The Guardian 'Briljant, onweerstaanbaar en onverbeterlijk, Flavia heeft een mooie toekomst voor zich. Bradleys debuut is een winnaar.' Kirkus, met ster 'Flitsend debuut.'
Publishers Weekly 'Wat een heerlijk boek. Flavia de Luce is een van de meest vindingrijke, ja ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The New York Times
Includes authors, titles, subjects.
Emphasizes a molecular approach to physical chemistry, discussing principles of quantum mechanics first and then using those ideas in development of thermodynamics and kinetics. Chapters on quantum
subjects are interspersed with ten math chapters reviewing mathematical topics used in subsequent chapters. Includes material on current physical chemical research, with chapters on computational
quantum chemistry, group theory, NMR spectroscopy, and lasers. Units and symbols used in the text follow IUPAC recommendations. Includes exercises. Annotation copyrighted by Book News, Inc.,
Portland, OR
For years, Donald McQuarrie's chemistry textbooks have been famous among students and professors alike for their wonderful problems. The Solutions Manual to Accompany General Chemistry, Fourth
Edition lists even-numbered chapter-ending problems from the textbook and goes on to provide detailed solutions. For students studying independently or in groups, this solutions manual will be tremendously
useful to help students perfect their problem-solving skills and to master the covered concepts.

"Atoms First seems to be the flavor of the year in chemistry textbooks, but many of them seem to be little more than rearrangement of the chapters. It takes a master like
McQuarrie to go back to the drawing board and create a logical development from smallest to largest that makes sense to students."---Hal Harris, University of Missouri-St. Louis
"McQuarrie's book is extremely well written, the order of topics is logical, and it does a great job with both introductory material and more advanced concepts. Students of all skill
levels will be able to learn from this book."---Mark Kearley, Florida State University This new fourth edition of General Chemistry takes an atoms-first approach from beginning to
end. In the tradition of McQuarrie's many previous works, it promises to be another ground-breaking text. This superb new book combines the clear writing and wonderful
problems that have made McQuarrie famous among chemistry professors and students worldwide. Presented in an elegant design with all-new illustrations, it is available in a softcover edition to offer professors a fresh choice at an outstanding value. Student supplements include an online series of descriptive chemistry Interchapters, a Student Solutions
Manual, and an optional state-of-the-art Online Homework program. For adopting professors, an Instructor's Manual and a CD of the art are also available.
Isaac Amin is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt
iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft
hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven. Intussen worden Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt en rouw, maar ondanks hun schuldgevoelens gaat
voor hen het leven door.
Alan Bradley, De kunst van het liegen, een Favia de Luce Roman Wanneer de eigenzinnige Flavia de Luce op het lijk van een man stuit, schrikt ze, maar ze is ook opgetogen.
Deze situatie vraagt om haar uitmuntende speurderskwaliteiten. De onvermoeibaar nieuwsgierige Flavia ontdekt aanwijzingen over de bizarre moord die de politie over het hoofd
ziet. Ze legt een mysterie uit het verleden bloot, lost de raadsels rond de verdwijning van een baby op, en ondervindt dat leugens slecht zijn voor haar bestwil. >br> De Canadese
Alan Bradley brak internationaal door met De smaak van venijn, dat in meer dan 35 landen wordt uitgegeven. De kunst van het liegen is het derde boek met Flavia de Luce in de
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hoofdrol. De reacties op de serie zijn wereldwijd lovend en inmiddels hebben miljoenen lezers de ondeugende Flavia in het hart gesloten. De televisierechten zijn verkocht aan
regisseur Sam Mendes (American Beauty, Revolutionary Road). www.flaviadeluce.com Een victoriaans landhuis ergens in Engeland. Een excentrieke familie. Een eigenwijs,
hoogbegaafd meisje met een voorliefde voor mysteries, dat is Flavia de Luce. `Flavia is ongelooflijk grappig, ondeugend, gevaarlijk en lief. Aan het einde van elk boek zou je
haar willen adopteren, inclusief haar scheikundelab met gifbrouwsels. Oprah.com `Verrukkelijk. Laat maar komen die volgende delen. Trouw `Een ideale mix van fantasie,
(droogkomische) humor en avontuur. Heleen van Dodewaard, boekhandel Veenendaal
Student Solutions Manual to Accompany General ChemistryRoyal Society of Chemistry
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals July - December)
A world list of books in the English language.
Alan Bradley, Het stroeve touw Een Flavia de Luce roman Flavia de Luce is hoogbegaafd en dol op scheikunde en op misdaad. In haar scheikundelab maakt ze gifbrouwsels, die ze bij voorkeur test op haar
twee zussen. Op een morgen stuit Flavia op de beroemde poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishops Lacey. Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij een gratis
show op voor de dorpsbewoners maar de show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen, heeft de gewiekste
Flavia meer succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten. Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden moeten blijven...
Oskar is twaalf jaar en wordt elke dag gepest. Hij is gefascineerd door moordzaken en verzamelt hierover allerlei krantenknipsels in een plakboek. Dan wordt er een jongen vermoord. Het slachtoffer is
ondersteboven gehangen en al het bloed is uit zijn lichaam getapt. Kort daarna sterven er meer mensen op dezelfde onverklaarbare en gruwelijke wijze. Terwijl heel Blackeberg in de ban is van deze rituele
moorden, hoopt Oskar erop dat dit een vorm van wraak is. Wraak voor alles wat hem elke dag wordt aangedaan. Maar wat is de rol van zijn mysterieuze buurmeisje Eli eigenlijk, met wie hij bevriend is
geraakt? Laat de ware binnenkomen is een razend spannende thriller waarin de gruwelen van het dagelijks leven niet onderdoen voor de angstaanjagende realiteit van het bovennatuurlijke.

New Scientist magazine was launched in 1956 "for all those men and women who are interested in scientific discovery, and in its industrial, commercial and social consequences". The brand's
mission is no different today - for its consumers, New Scientist reports, explores and interprets the results of human endeavour set in the context of society and culture.
For years, Donald McQuarrie's chemistry textbooks have been famous among students and professors alike for their wonderful problems. The Solutions Manual to Accompany General
Chemistry, Fourth Edition lists even-numbered chapter-ending problems from the textbook and goes on to provide detailed solutions. For students studying independently or in groups, this
solutions manual will be tremendously useful to help students perfect their problem-solving skills and to master the covered concepts. NOT AVAILABLE IN NORTH AMERICA AND CANADA
A selected and annotated list of science and mathematics books which supplements the AAAS science book list (3rd ed.; 1970) and the AAAS science book list supplement (1978) ....
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