
Összefoglalás
A ghost-paraméterek meghatározásának hibája jelentősen befolyásolja a 

ghostszűrők hatásosságát. A szűrés hatásosságának várható értéke lényegesen 
kisebb, mint a pontos paraméterekkel végzett szűrés hatásossága.

Az egycsatornás szűrést vizsgálva megállapítjuk, hogy a szűrés hatásos
sága a reflexiós koefficiens növekedésével esőken, és a szűrő súly függ vény
hosszának növekedésével növekszik. Nem érdemes azonban növelni a szűrő 
hosszát kb. 4 T-n, túl, mivel rendezetlen zaj mindig megjelenik a csatornán, 
és akkor a hatásosság várható értékében nincs javulás.

Vizsgálataink szerint rendezetlen zaj jelenlétében a Lindsey-féle ghost- 
szűrés valamivel hatásosabb eljárás, mint a rekurziós szűrés.

A hagyományos és az optimum vertikális stacking eljárásokat összehason
lítva, az OVS hatásossága közel háromszorosa a hagyományos vertikális stackin- 
gének.

Rendezetlen zaj figyelembevételével az OVS hatásossága jelentősen csök
ken, azonban még így is több mint háromszorosa a hasonló körülmények között 
működtetett egycsatornás szűrő hatásosságának.
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repülése előtt (itt fordításban közlik).
A két szerző — m aguk is a H old fizikájának kiváló elm életi kutatói — összefoglalja ism ere

teinket a holdfizika alapvető kérdését illetően és megkísérli m egvilágítani azt, hogy hogyan  
alakult ki a H old és mi játszódott le belsejében.

Bár teljes m értékben figyelem be veszik az utóbbi években autom atikus m űszerekkel (űrha
jókkal) nyert adatokat, fejtegetéseik mégis jórészt feltevésekre és elm életi m egállapításokra  
szorítkoznak, m egnyugtató vagy  általánosabb elfogadásra szám ottartó m egoldásokat nem tudnak  
nyújtani. A cikk elolvasása után azonban világosan látjuk a problémát és annak földi m egfelelőit 
és csatlakozunk a szerzők befejező m egállapításához, m ely szerint: ,,A m íg több adat és valódi, a 
Holdról származó talajm inta nem  áll rendelkezésünkre, lehetetlenség ennél jobban behatolni a 
Hold történetébe. A következő hónapok ezért rendkívüli izgalm akat ígérnek”.

Az izgalm ak azóta m egjöttek, a talajm inták is, de a m egnyugtató m egoldás persze m ég  
m indig a távoli jövő zenéje.
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