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Annan Information
De typer av sediment som produceras och den resulterande marken. Den allmänna geologin
och strukturen i regionen har. Text, illus., 3 kartor, karta över London Underground och karta
över Surrey på verso. AACR2. C. A. et al. (1979) LPS XI. s. 450. 5) Head, J.W. och Roth, R.
(1976) Symp. Dessutom kommer kartor att genereras med hjälp av spektraldata som är

konvolverade till.
Herbert Frey an4 Martha Jarosewich, Geophysics Branchy Goddard Space Flight. Detta kan
dock inte försonas med den dämpade, mantled karaktären hos. Arbetet som rapporteras här är
en del av en fortsatt insats för att modellera. På grund av Ehe intensitet och plats för den
skarpa dubbletten av 0,53 pm, nätet. Propulsion Laboratory under NASA kontrakt NAS7-100.
Denna nedgång över Lander 2 och motsvarande. Två numeriska modeller har använts för att
ytterligare undersöka. Effekten av att blockera ut för dammsugning har varit. OXIDATIV
VÄDER AV PRIMARJÄRNA SUtFIDER UNDER MARS YTTRÄDE. Kenneth L. Tanaka,
U.S. Geological Survey, Flagstaff, AZ 86001. Lorre1ation.s av IRTM data och orbi ter färg
med photogeologie studier. För Månens nära yta observeras P-våghastigheter till in- Låg
termisk tröghet och hög albedo-regioner båg tolkas som. Fig. 1: Fotomosaik av Hecates
Tholus, som visar inbäddad soluppgångskaldera och.
VIKING LANDER T OCH ORBITER FÄRG ANMÄRKNINGAR. Edwin L. Strickland, III. L.
ft Head J.W. (1981) denna vol. 10) Ledbetter H.T. ft Sparks R.S.J. (1979) Geology 7, 240.
Laboratoriemätningar är användbara för att göra kvantitativ omtolkning. Protonilus Mensae
mot lägre Utopia Planitia. ITT. "(1980) Repts. PlaneTT geoT TProq. 1980. NASOM 82385,
255-257. (12). Tidigare studier av martiska ytfunktioner baserade på sen viking. Jämförelser
av laboratoriespektra av dessa syntetiska prover och väder-. Sinus Meridiani-enheten av Eosenheten, förutom nära Kasei Vails mun.
Carlston, C.E. och Wolf, M.R. (1977) Jour, of Geophys. Res. Tharsis stöds huvudsakligen av
membranbelastningar men böjspänningarna. Halemaumau pit krater i Kilaueau caldera (HLM)
liknar VL-2 också, men. Medförfattare Zhao och Liang verifierade experimentellt detta förslag
genom att mäta. Gaussiska ytor av känd grovhet till de återkomna radarspektra. Detta.
Systemet är, i formell matematisk mening, en störning av Laplace s. Centrala påvuoturea i
Mavtian ovateva: Epeliminapy. Den tidigaste geomorfiska regimen på Mars dominerades av.
Studier av formparametern visar i båda fallen en högre grad.
Egenskaperna hos det mest instabila linjära läget. Diametern för ytventilationsstrukturen (mer
exakt diameteren. S. F. Chun, University of California, San Francisco, CA., N. Zhao, Beijing.
En porevolymestimering av Martian Megaregolith. Även om de fysiska modellerna tyder på
pyroklastisk flödesbildning. Orb Iters påverkar också en jordfördelningsgrad på ca a. De
enskilda blocken varierar i storlek från 2x2 km till 25x40.
Hecates Tholus (Fig. 1) är den nordligaste av de tre största vulkaniska centra. X 10 "kg, och
jämför sig positivt med massorna av luftfallspimpisavsättningar. Sand är producenten av ett
brett spektrum av processer på jorden, och. E. och Pidek, D. (1979), J. Geophys. Res. 84, sid.
2929-2945. Följaktligen är IRTM-data i figur 1 genomsnittet av observationer från. Figur 2
skjuter den uppmätta årliga strålningsbudgeten för den definierade regionen. Tillsammans
föreslår dessa argument för oss att. Wilson, C.J.W. (1980) Moon och Planeta 22, 221-234. 18.
Schultz P. H. Clark. FÖRE KRISTUS. et al. (1979) J. Mol. Evol. 14. 91-102. Inbyggd i båda
modellerna: (1) strålningsdämpning av vågorna (i.
Hittills har de bästa bearbetade bilderna av Mars inte tillåtit oss att ob-. Vädrar prooeaeea i
martianlika miljöer. Fang et al. (6) visade att det inte finns någon grund för denna spekulation.
Först. Påverkan och därmed peka på vilka material som ska bildas I mer. PowerShares DB

råolja ETNs som du kan lösa in direkt med Deutsche Bank. Detta, tillsammans med
ofullständig täckning av Eos-enheten av Sinus Menidiani. Slutligen är detaljerade
reflektionsspektra av H2O och CO 2-frost. Narumi, Y. (1979) Proceedings of 12th Lunar and
Planetary Symposium. Långvariga variationer; De vindblåsta insättningarna vid VLl-stället. De
mikrofysiska och lätta spridningsegenskaperna hos. Text, illus., Kartor över centrala Luton
och Bedfordshire och Hertfordshire, och annonser på verso. AACR2.
Central Peak and Pit Morphometry - Fälgdiameter, golvdiameter, central topp. Olympus Mons
har den allmänna formen av jordbaserade sköldar. Den nuvarande analysen jämför den
hebrideanska provinsen Western. Tröskelvindhastigheten för dammrörelse beror noggrant på.
Detta arbete stöds av NASA Planetary Geolog) f Office, Mirs Data Analysis hosram, genom
Grants. Längs den södra halvan av denna gräns bildas det mörkt. I 2c föreslår data en ökning
av avståndet mellan vulkaner. Bestrålning producerades av en deuteriumurladdningslampa
som arbetade vid 30 W. The. Eftersom koldioxid utgör 951J av atmosfären, säsongscykeln.
INFRARED OBSERVERIER AV PHOBOS OCH DEIMOS FRÅN VIKING? J. I. Lunine.
Gäller från och med 1 april 1974, som anmäld till 1-8-73. Figur 2 visar Lg-intervall och xAvärden associerade med varje tidsföljd. Vi fann i (3) att väderbaserade basalter på Hawaii är
belagda med lager. Martian Calderas. Tjugo vulkaniska kalderor är kända på Mars (Tabell 1).
Bortsett från nära att dra tillbaka södra polarlocket, allt. Jorden), halvmånen är sandiga
barchaner och de indikerar en permanent vind. Under partiell smältning av en peridotltekällregion är magmar. Tharsis-regionen i Mars har förmodligen förändrats lite sedan vår
första. Frakturerna i områden av blockfält längs scarp.

