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نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی شیمی
 پلوتونیوم:موضوع
902 :کد مترجم
 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
.مترجم فوق را وارد نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

He was simply unique in his ability to derive quantitative information from what is
usually regarded as hopelessly complex data – a powder diffraction pattern of a
multicomponent mixture. He studied hundreds of samples and provided identification
of most of the plutonium compounds and phases important to separation processes; he
first deduced from cell constant data on the dioxides the magnitude of the 5f element
contraction, and labeled the new series, thorides. He first deduced the unique, multiple
structures of plutonium metal. Zachariasen established a self-consistent set of atomic
and ionic radii and their dependence on coordination number, and formulated and
improved his quantitative relationships involving bond lengths and their dependence on
the strength and number of bonds. Zachariasen was clearly the father of plutonium
crystal chemistry.
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توانایی او در استتتاجااط اات ام ی ای ان هنبط ر ور ول وه رط جواا داد های پیبید -
الگوی پراش یک وخلوط چجد جزئی  -در نظر گرفاط وی شد رینظیر رود .او صدها ن ونط را
ررر سی یرد و اغلب ترییبام پلوتونیوم و فانهای وهم در فرایجدهای جدا سانی را شجا سایی
یرد .او ارادا ان روی داد های ثارت سلوه دیای سیدها وقدار انقباض جا صر  5fرا و شخص
یرد و این ستتتری جدید را توریتها ناوید .او ستتتاراارهای وج بتتتر رط فرد و چجدگانط فلز
پلوتونیوم را وشتتخص یرد Zachariasen .یک وج و ة رود ستتانگار ان شتتلا های ات ی و
یونی و وارساگی هاها رط دد یوئوردیجاسیوا را تلیین یرد و روارط ی ای رود را یط شاول
اوه پیوندها و وارساگی هاها رط اسا کام و تلداد پیوندها رود فروولط یرد و رهبود رخشید.
 Zachariasenدر واقع پدر شی ی رلور پلوتونیوم است.
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