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In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt een schriftelijke bekentenis,
ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten
van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door
het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een
onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad gepleegd?
Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op
zichzelf staand literair universum.
Broadly organized around the applications of Fourier analysis, "Methods of Applied Mathematics with a MATLAB Overview" covers both
classical applications in partial differential equations and boundary value problems, as well as the concepts and methods associated to the
Laplace, Fourier, and discrete transforms. Transform inversion problems are also examined, along with the necessary background in complex
variables. A final chapter treats wavelets, short-time Fourier analysis, and geometrically-based transforms. The computer program MATLAB
is emphasized throughout, and an introduction to MATLAB is provided in an appendix. Rich in examples, illustrations, and exercises of
varying difficulty, this text can be used for a one- or two-semester course and is ideal for students in pure and applied mathematics, physics,
and engineering.
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 i-mode richting WAP 2.0.

Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige
kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de opdracht de
ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt.
Terwijl Andi onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de
vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
This Student Guide is exceptional, maybe even unique, among such guides in that its author, Fred Soon, was actually a student
user of the textbook during one of the years we were writing and debugging the book. (He was one of the best students that year,
by the way. ) Because of his background, Fred has taken, in the Guide, the point of view of an experienced student tutor helping
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you to learn calculus. \~ile we do not always think Fred's jokes are as funny as he does, we appreciate his enthusiasm and his
desire to enter into communication with his readers; since we nearly always agree with the mathe matical judgements he has
made in explaining the material, we believe that this Guide can serve you as a valuable supplement to our text. To get maximum
benefit from this Guide, you should begin by spending a few moments to acquaint yourself with its structure. Once you get started
in the course, take advantage of the many opportunities which the text and Student Guide together provide for learning calculus in
the only way that any mathe matical subject can truly be mastered - through attempting to solve problems on your own. As you
read the text, try doing each example and exercise your self before reading the solution; do the same with the quiz problems
provided by Fred.
This textbook introduces the tools and language of modern geometric mechanics to advanced undergraduate and beginning
graduate students in mathematics, physics, and engineering. It treats the dynamics of rotating, spinning and rolling rigid bodies
from a geometric viewpoint, by formulating their solutions as coadjoint motions generated by Lie groups. The only prerequisites
are linear algebra, multivariable calculus and some familiarity with Euler-Lagrange variational principles and canonical Poisson
brackets in classical mechanics at the beginning undergraduate level. Variational calculus on tangent spaces of Lie groups is
explained in the context of familiar concrete examples. Through these examples, the student develops skills in performing
computational manipulations, starting from vectors and matrices, working through the theory of quaternions to understand
rotations, and then transferring these skills to the computation of more abstract adjoint and coadjoint motions, Lie-Poisson
Hamiltonian formulations, momentum maps and finally dynamics with nonholonomic constraints. The 120 Exercises and 55
Worked Answers help the student to grasp the essential aspects of the subject, and to develop proficiency in using the powerful
methods of geometric mechanics. In addition, all theorems are stated and proved explicitly. The book's many examples and
worked exercises make it ideal for both classroom use and self-study. Contents: GalileoNewton, Lagrange,
HamiltonQuaternionsQuaternionic ConjugacySpecial Orthogonal GroupThe Special Euclidean GroupGeometric Mechanics on
SE(3)Heavy Top EquationsThe Euler–Poincaré TheoremLie–Poisson Hamiltonian FormMomentum MapsRound Rolling Rigid
Bodies Readership: Advanced undergraduate and graduate students in mathematics, physics and engineering; researchers
interested in learning the basic ideas in the fields; non-experts interested in geometric mechanics, dynamics and symmetry.
The third of a three-volume work, this book is the outgrowth of the authors' experience teaching calculus at Berkeley. It covers multivariable
calculus and begins with the necessary material from analytical geometry. It goes on to cover partial differention, the gradient and its
applications, multiple integration, and the theorems of Green, Gauss and Stokes. The authors motivate the study of calculus using its
applications. Features many solved problems and extensive exercises.
This book is intended to be a comprehensive introduction to the subject of partial differential equations. It should be useful to graduate
students at all levels beyond that of a basic course in measure theory. It should also be of interest to professional mathematicians in analysis,
mathematical physics, and differential geometry. This work will be divided into three volumes, the first of which focuses on the theory of
ordinary differential equations and a survey of basic linear PDEs.
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Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve speelgoedbeertje beleeft met al zijn vriendjes en hun beschermer Christoffer Robin
allerlei avonturen in het Honderd-Bunders-Bos. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de
buitenwereld welvaart brengen of een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de
snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor
beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes
van de toekomst.
De Buchanans zijn een hechte maar roerige familie. Aangevoerd door grootmoeder Gloria, de mater familias en de schrik van al
haar kleinkinderen, staat de familie pal voor het familiebedrijf én elkaar. Deel 1 Simpelweg verrukkelijk Voorafje Het gaat niet goed
met The Waterfront, een van de restaurants die in het bezit zijn van de familie Buchanan. Cal Buchanan geeft zichzelf vier
maanden om de zaak weer op poten te zetten. Het eerste wat hij daar voor nodig heeft, is een talentvolle chef kok. De beste in de
wijde omtrek, weet hij, is Penny Jackson. Toevallig is zij ook zijn ex... Hoofdgerecht Penny kan Cals aanbod niet afslaan. Als ze
een paar jaar in The Waterfront werkt, kan ze genoeg sparen om een eigen zaak te beginnen. Wel is het vervelend dat ze met
haar ex te maken krijgt. Gelukkig heeft ze zaken als romantiek en liefde inmiddels afgezworen, en dat zal de samenwerking een
stuk gemakkelijker maken. Toetje Dat de temperatuur in een keuken flink kan oplopen, weten Penny en Cal allebei. Maar de hitte
die zich in de keuken van The Waterfront onwikkelt, is werkelijk fenomenaal. Ligt het aan het fornuis, of is er misschien iets héél
anders aan de hand?

This new fourth edition of the acclaimed and bestselling Div, Grad, Curl, and All That has been carefully revised and now
includes updated notations and seven new example exercises.
Designed for courses in advanced calculus and introductory real analysis, Elementary Classical Analysis strikes a careful
balance between pure and applied mathematics with an emphasis on specific techniques important to classical analysis
without vector calculus or complex analysis. Intended for students of engineering and physical science as well as of pure
mathematics.
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