geket adhatnak, ha a lemerülő blokk vastagsága kicsi a szélességhez képest.
További, finomabb vizsgálatokhoz javaslom az ellipszoid alakú cseppek mozgásá
nak tanulmányozását.
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figyelések eredményeiből kialakult Föld-képpel foglalkozik. A harmadik fejezet tárgya a földkéreg
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foglalkozó 7. és a néhány lokális jelenséget tárgyaló 8. fejezet zárja. A részletes tárgy- és névmutató
a mű értékét tovább növeli.
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