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nem szÍikségesfizikusi, vegyészi vagy geológusi
A jegyzet megértéséhez
ahol szükséges,mindig leírjuk azokat az alapismereteket,melyek
végzettség,
egy környezettan, orvosi vagy agrármérnöki szakonvégző hallgatónak a jegyzet megértéséhez
szükségesek.
A könnyebb megértés
céljából néhányjelölést vezetttink be. A vastagon szedett kifejezésekbivatkozása megtalálható atárgymutatóban.A vastag, dőlt be.
hís fogalmak definícioja a jegyzet végéna ,,Meghatározások', fejezetben talál.
ható. A Függelékbennéhánymagfizikai folyamatról ésnukleáris létesítményről
adtunk leírást.
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