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Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
Introductory Quantum OpticsCambridge University Press

Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische vragen Wat als? geeft hilarische en informatieve
antwoorden op belangrijke vragen waar je nooit aan zou denken. Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij
elkaar uit de buurt blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je een baseball probeert te raken die met
90% van de snelheid van het licht op je af komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak laten vallen om hem gaar te
laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als mijn printer letterlijk geld kan drukken, heeft dat dan grote gevolgen voor de
wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt, waarna iedereen
op hetzelfde moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken van duidelijkheid en hilariteit
aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak volledige vernietiging van de mensheid of
op z’n minst een heel grote explosie. Randall Munroe is de bedenker van xkcd.com, de razend populaire website die
elke week door miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij NASA, waarna hij in
2006 fulltime striptekenaar werd.
This book provides an elementary introduction to the subject of quantum optics, the study of the quantum mechanical
nature of light and its interaction with matter. The presentation is almost entirely concerned with the quantized
electromagnetic field. Topics covered include single-mode field quantization in a cavity, quantization of multimode fields,
quantum phase, coherent states, quasi-probability distribution in phase space, atom-field interactions, the JaynesCummings model, quantum coherence theory, beam splitters and interferometers, dissipative interactions, nonclassical
field states with squeezing etc., 'Schrödinger cat' states, tests of local realism with entangled photons from downconversion, experimental realizations of cavity quantum electrodynamics, trapped ions, decoherence, and some
applications to quantum information processing, particularly quantum cryptography. The book contains many homework
problems and an extensive bibliography. This text is designed for upper-level undergraduates taking courses in quantum
optics who have already taken a course in quantum mechanics, and for first and second year graduate students.
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 M-theorie. 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’.
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij staat er vooral ook om bekend de meest ingewikkelde
formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken. Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af
slingeren en zette hij zichzelf onder stroom met meer dan driehonderdduizend volt. Lewins colleges zijn een ware online
hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen
de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten ondervinden. Gek op natuurkunde is een even aanstekelijk als
erudiet boek dat je ogen opent voor de wereld om je heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare school
gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft vertrok
hij naar Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren van
de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek schreef, is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de universiteit
van Hartford.
Inleiding in de natuurkunde.
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