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Seções

A edição especial do boletim
eletrônico da Biblioteca do IF
traz para seus leitores uma
ótima novidade que nos foi
doada para a difusão do
conhecimento, além de uma
bela homenagem ao doador!
O destaque da redação vai
para a seção: Homenagem ao
doador onde apresentamos a
trajetória e trabalho do
professor responsável pela
doação e ainda seções
divulgando
os
eventos
próximos, as notícias mais
recentes e o melhor ainda
está por vir.

Nova Aquisição:
Apresenta a nova aquisição.
Você Sabia?
Empréstimo de periódicos.
Por dentro das Aquisições:
Artigos das novas aquisições
selecionados para o leitor.
Notícias:
Atualidades e informações.
Eventos:
Eventos científicos no período.
Variedades:
Um teste ao conhecimento do
leitor.

Esta edição traz uma
aquisição excelente para o
acervo da biblioteca e reserva
seu conteúdo principal à
mesma.
Não deixe de conferir!
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Com muito entusiasmo a Biblioteca do IF lança esta edição especial do boletim,
trazendo uma grande novidade em aquisições e uma homenagem ao doador
como forma de agradecimento a todos aqueles que doam sejam livros ou
periódicos para o acervo.

NOVA AQUISIÇÃO:
No começo do ano a Biblioteca Plínio Sussekind Rocha recebeu de um professor uma generosa doação
de algumas revistas como:
Journal of chemical education
Naitonal Geografic
Nature, Physics Today
Scientific American
Scientific American Brasil
Computing in Science & engineering
Europhysics News
Optics & Photonics news.

A coleção conta com mais de 100 exemplares incluindo itens recentemente lançados este ano e já está
disponível para pesquisa e empréstimo em nosso salão principal.

O empréstimo de periódicos.
Após um grande esforço conjunto da equipe, todos os periódicos foram cadastrados na base digital,
portanto, já é possível fazer empréstimo de todos os periódicos, incluindo a nova coleção doada. O
empréstimo de periódicos difere do habitual, podendo ser feito por uma semana e limitando-se a três
exemplares.
Agora que você já sabe, aproveite!
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POR DENTRO DAS AQUISIÇÕES
Selecionamos artigos resumidos de alguns dos periódicos doados de acordo com o campo de
estudos da Física, esperamos que estes resumos possam despertar o interesse na pesquisa que pode
ser realizada através do acesso aos periódicos no acervo ou mesmo pela base da CAPES.

Scientific American. 2014 Vol. 310 No 5
Autor: Mariette DiChristina

questions about the universe, but they could make
things easier here in the meantime.
Link: Clique aqui

Does Physics Have a Problem?
IT WAS 2012, AND PHYSICISTS HAD JUST
ANNOUNCED THE BIG NEWS: CEKNT's Large Hadron
Collider had delivered what looked like (and was
later confirmed to be) a Higgs particle, the capstone
of a decades-long search to complete the so-called
Standard Model of particle physics -- a discovery that
would lead the following year to a Nobel Prize.
Naturally, many scientists immediately eyed the next
piece of the puzzle that they anticipate the LHC will
uncover. "I'm still hanging tough, hoping for
supersymmetry," said John Ellis of King's College
London at the time, referring to the theory of matter
that many physicists thought would supplant the
Standard Model.
[…]

Computing in Science and Engineering Vol
16, No 1 (January/February 2014)
Autor: Lizhe Wang, Dan Chen and Wangyang Liu

DDDAS-Based Parallel
Simulation of Threat
Management for Urban Water
Distribution Systems

A

n urban water distribution system

While we wait for the foundational picture of how
the universe works to take better shape, we can
watch machines develop the ability to take different
forms here on Earth. In "Shape-Shifting Things to
Come," starting on page 58, Sridhar Kota chronicles
efforts to employ elastic, or compliant, design in our
man-made contraptions. Instead of using many rigid
parts in complex and often inefficient systems, as is
done today, such designs can distribute loads across
flexible devices made of fewer parts. The materials
could enable such applications as bendable aircraft
wings and snake robots, and their use would
improve efficiency and durability in our engineered
creations. They may not solve some of our profound
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(WDS) is vulnerable to contamination accidents and
incidents that could have negative health and safety
impacts.
When a sensor network, for example, detects a
contamination event, municipal authorities need
several
important
pieces
of
information
immediately, such as the contaminant source’s exact
location(s) and starting time and the current
contaminant concentrations and their potential
changes. The procedure (in real time or near real
time) for finding this critical information is the
contaminant source characterization (CSC).
Solving a CSC problem typically needs an
optimization process to locate the real
http://biblioteca.if.ufrj.br/

contamination information (that is, the optimal
solution) and a simulation process to calculate the
contamination information trials. Because the
simulation process and optimization algorithms are
highly computationally intensive, we need powerful
computing resources and middleware provided by a
modern cyberinfrastructure to sustain CSC problem
solving.
Traditional approaches to solving a CSC problem in a
parallel way normally rely on cluster computing via
message passing interface (MPI).
Unfortunately, the following major problems make
those approaches inadequate in fulfilling the qualityof-service (QoS) requirements:
■ solving the CSC problem through a largescale
parallel application often fails during execution,
which contradicts the requirement for real-time
processing;
■ production grid and cluster computing typically
employ job-queuing systems, which will likely delay
the job execution; and

works of Einstein, Ladenburg and Kramers—created
his inchoate version of quantum mechanics.
In the public mind, Werner Heisenberg’s name is
indelibly associated with his famous uncertainty
principle. That formulation, published in
1927, was only part of an intensive struggle by
Heisenberg beginning in 1925 to move past the “old”
quantum theory of Niels Bohr and Arnold
Sommerfeld to a new, mathematically consistent
quantum mechanics. In that struggle, Heisenberg,
along with Max Born and Pascual Jordan at the
University of Gottingen, fashioned a version of
quantum mechanics that came to be called matrix
mechanics.
Heisenberg’s path to matrix mechanics was not
walked alone, but was guided by key figures in
modern physics that shaped his intellectual
development and opened opportunities for him. He
felt and acknowledged that debt, and once wrote of
his teachers: “From Sommerfeld I learned optimism,
from the Gottingen people mathematics, and from
Bohr physics.”

■ because complex software dependencies are
required to install and configure the environment for
CSC problem solving, there’s a lack of scalability and
flexibility in such a dedicated computing
infrastructure.
[...]
Link: Clique Aqui

Optics and Photonics News Vol. 25 No 7
Autor: Barry R. Masters

Werner Heisenberg´s Path to
Matrix Mechanics
In
1925,
Werner
Heisenberg—through
a
combination of intuition and sometimes brilliant
guesswork, and strongly influenced by the previous
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[…]
Link: Clique Aqui
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American Scientist. 102.4 (July-Aug 2014)

race to build one of the most destructive weapons
known to humankind.

The cover
Carbon nanotubes--interlinked carbon atoms that
roll up into microscopic cylinders--may be an
important material for tomorrow's miniature
machines. Sometimes the atoms assemble in more
than one layer, forming the multiwalled carbon
nanotubes like the one shown in longitudinal section
on the cover. At such small scales, gravity has little
influence compared to electrostatic effects and what
are called dispersion forces: the attraction between
atoms and molecules that are electrically polarized.
Usually these forces prevent the layers in a
multiwalled nanotube from moving, which can limit
their technological applications. But in "Engines
Powered by the Forces Between Atoms" (pages 280289), Fabrizio Pinto describes how dispersion forces
could be harnessed to do useful work, storing energy
or providing motive force, on the micro--and
possibly the macro--scale.

Bohr was born 16 years earlier than Heisenberg, on
the 7th of October 1885 in Copenhagen.
He expressed his interest in natural science early in
primary school and devoured books on scientific
topics. When he enrolled in the University of
Copenhagen, he decided to devote his life to physics.
He is most famous for the Bohr model of the atom,
which improved upon an earlier theory proposed by
a New Zealand researcher
Ernest Rutherford; it described an atom using
quantum theories, which gave rise to a new
approach to physics.

Link: Clique Aqui

Optics and Photonics News, Vol. 24, No. 10
Autores: Danuta Bukowska and Sylwia Maliszewska

Bohr, Heisenberg and the
Atomic Bomb.
Niels Bohr and Werner Heisenberg perhaps in
another time, theirs would have been one of the
great scientific partnerships. Both brilliant minds,
they were scientific contemporaries, fast friends,
and, eventually, reluctant adversaries. When World
War II broke out in Europe, the two found
themselves on opposite sides of the conflict and the
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Modelagem de erupções solares
Trabalho realizado em colaboração entre cientistas no Brasil, na Suíça e na Itália ajuda a compreender um dos mais
fascinantes e relevantes fenômenos ocorrendo no sol: as erupções solares.
Sabe-se que elas são produto da recombinação de tubos de fluxo magnético que se
formam no plasma da fotosfera solar – a camada mais externa da superfície do Sol. Mas
prever quando e como esses eventos acontecem é ainda um desafio.
“As distribuições de energia desses eventos e o tempo entre eles seguem padrões
complexos que foram cuidadosamente considerados no passado e lembram de certo
modo terremotos e movimentos em mercados de ações”, destacam no artigo José
Soares Andrade Jr. e Hans J. Herrmann, do Departamento de Física da Universidade
Federal do Ceará, co-autores do trabalho feito em parceria com M. Mendoza e A.
Kaydul, da ETH Zurique, na Suíça, e L. de Arcangelis, da Universidade Segunda de
Nápoles, na Itália.

Lançamento de livro organizado por Lia Amaral, professora da USP.
Título: ENTRE SÓLIDOS E LÍQUIDOS
Editora Livraria da Física
O livro busca, segundo sua organizadora, a professora Lia Amaral, apresentar uma visão contemporânea e
multidisciplinar do tema, dirigida principalmente ao público em geral – como uma obra de divulgação científica. Além
disso, o volume tem o potencial para complementar a formação de professores.
Em 15 capítulos redigidos por 12 cientistas, são apresentados de forma integrada temas de Física e Química
aplicados ao estudo de materiais, em particular dos sistemas aquosos, de interesse biológico.
Saiba mais clicando aqui.
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HOMENAGEM AO DOADOR:
Separamos este espaço para homenagear de maneira
geral a todos que doam obras para a Biblioteca, desta
forma simples é possível contribuir com a formação e
informação da comunidade acadêmica. Resolvemos
trazer um pouco da história e currículo do nosso grande
doador, professor Vitorvani Soares.

Vitorvani Sares é professor adjunto no Instituto de física da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, no departamento de física matemática, desde 1994.

Possui bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1981).
Mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984).
Doutorado em Física na Université de Lausanne - Suíça (1991).

Tem experiência em ensino de física e na área de física teórica e experimental em
matéria condensada, com ênfase em equações de estado, processos de equilíbrio e de
transições de fase, atuando principalmente nos seguintes temas: nucleação adiabatica,
supercondutividade, metais refratários e superfusão.
Atualmente discute processos termodinâmicos em sistemas relativísticos.
Integra ainda o corpo docente do Programa de Mestrado em Ensino de Física do IF-UFRJ.
O professor agora é o novo coordenador da Licenciatura e desenvolve uma parceria com
a biblioteca, trazendo seus novos alunos para a visita guiada semestral.

Confira suas publicações pelo site:
http://www.researchgate.net/profile/Vitorvani_Soares/publications/3
Saiba mais sobre sua área de pesquisa em: http://www.if.ufrj.br/~vsoares/Research/
Consulte suas atividades didáticas em: http://www.if.ufrj.br/~vsoares/Teaching/
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Inscrições em:
http://www.sbfisica.org.br/~snef/xxi/

Inscrições em:
http://www.sbfisica.org.br/~epef/xv/
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Você é capaz de identificar quem é quem
neste time de físicos quânticos?

As caricaturas são de autoria do professor Vitorvani Soares, da UFRJ, e foram
publicadas no Vol. 9 nº 1 da Revista Física na Escola, de maio de 2008. Da
esquerda para a direita.

vemos, em pé, Dirac, Ehrenfest, Bohr, Einstein, de Broglie e Planck. Agachados, estão
Born, Heisenberg, Jordan, Pauli e Schroedinger.
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