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Gpredict                     prelucrare de YO9GJX, Florin Bratu
  Unul din cele mai bune programe pentru predictþe satelitarã este Gpredict al lui Alexandru 
Csete-OZ9AEC, program ce face parte din suita Groundstation ºi poate fi descãrcat la 

. La pagina de download se gãseºte alãturi 
de surse ºi datele binare gata compilate inclusiv o versiune pentru windows care din 
pãcate nu are toate facilitãþile ºi nu prea funcþioneazã decât pe puþine sisteme. Dacã îl 
aveþi deja în Synaptic îl puteþi instala chiar într-o versiune mai veche putând face apoi un 
update. Totuºi recomand instalarea din surse fiind ºi cea mai noua versiune. Deschideþi o 
consola ºi dupã dezarhivare,mergeþi în directorul sursã ºi folosiþi cele trei porunci de bazã:

(vã logaþi ca root)

  În mod normal totul ar trebui sã meargã fãrã probleme singurele dependinþe cerute þin de 
librãriile GTK. La prima pornire programul va arãta o fereastrã cu trei taburi având 
predefiniþi câþiva sateliþi pentru radioamatori, activi la momentul lansãrii versiunii ºi ca 
locaþie cea a autorului. Din meniul  alegeþi ca preferinþe setãrile de bazã, stabiliþi 
locaþia ºi modul cum aratã modulele, harta ºi setãrile de predicþie etc. Trebuie precizat cã 
programul este unul tip modular specific  ºi permite configurarea a  module cât ºi 
clonarea acestora fiecare având aceleaºi setãri de bazã sau personalizate în funcþie de 
dorinþã.

  Puteþi personaliza modulul existent, clona sau crea unul nou din meniul , daþi un nume 
modulului ºi puneþi pe el ce sateliþi doriþi, spre exemplu puteti crea douã pentru amatori, 
unul pentru satelitii de orbitã joasã  si altul pentru cei cu orbitã molnya ºi încã unul 
pentru sateliþii meteo dacã sunteþi amator de a obþine imagini din spaþiu ale planetei. Totul 
se rezumã la imaginaþia ºi necesitatea fiecãrui utilizator. În partea de sus a ferestrei se aflã 
harta lumii cu prezentarea graficã a amprentei lãsate de sateliþii aleºi. Activând unul din ei 
vom avea informaþii detaliate despre timpul rãmas pânã la sosire sau dispariþie din raza de
acþiune în dreapta jos, iar în partea dreaptã sus a hãrþii suntem anuntaþi despre sosirea 
celui mai apropiat. În stânga jos avem modulul radar centrat pe locaþie care deasemenea 
poate fi personalizat dupã dorinþã ºi care ne aratã poziþia azimutalã ºi elevaþia obiectului 
cât ºi drumul parcurs de acesta. În partea din dreapta jos avem informaþii detaliate despre 
satelitul ales în format . Programul permite deasemenea conectarea directã la un 
sistem de antene automate ºi la txcvr efectuând în modul automat tot ce þine de deplasarea 
antenelor ºi corecþia în frecvenþã datoratã efectului Dopller. 
  Tot din meniul Edit se actualizeazã TLE-urile atât direct de la Celestrak cât ºi manual sau 
cu opþiunea de a le încãrca dintr-un director local în cazul în care nu aveþi o conexiune la 
internet. Folosind opþiunea de clic dreapta a mousului pe oricare din sateliþi ni se prezintã o 
fereastrã cu alte posibilitãþi, informaþii despre satelit, despre viitoarea trecere ºi treceri 
multiple. Alegem oricare din treceri ºi se deschide o fereastrã cu trei taburi unde ni se dau 
informaþii complete depre trecerea aleasã, radar ºi graficul Azimut/Elevaþie.
  Una din cele mai bune facilitãþi ale programului împrumutatã din programele de 
astronomie gen , cele trei taburi informative ne scutesc de simulãri ºi predicþii 

multiple ºi greoaie, iar alãturi de opþiunea  reprezintã douã din 
punctele forte al programului. Un alt atu îl reprezintã motorul de la baza acestuia format de 
programul , mai puþin cunoscut de amatori folosit însã în sistemele profesionale 
inclusiv de cãtre .

  În bara de sub meniu avem în stânga prezentatã data ºi ora exactã iar în dreapta douã 
butoane mici, unul pentru lucrul cu modulele, iar celãlalt pentru închiderea celui activ. În cel 
de lucru vom gãsi tabul de timp cu care spre deosebire de alte programe nu se face o 
predicþie prin metoda randãrii ci pur ºi simplu putem sãri în viitor unde dorim. Aici stã de fapt 
toatã frumuseþea, sistemul de timp luat de la programele de efemeride pentru astronomie 
permite setarea oricãrei date dorim. Presupunem cã vrem sã ºtim poziþia sateliþilor aleºi la 
data de 12 iunie 2155. Setãm data din calendar ºi pe hartã vom vedea trecerile de la acea 
data, asta ca divertisment deoarece nu existã încã sateliþi cu viaþã atât de . Opþiunea 
de  afiºeazã o fereastrã unde avem dispuºi sateliþii în mod liniar pe scala 
de timp pe perioada de predicþie aleasã din setãri aºa cã vedem rapid orele de trecere doar 
miºcând cursorul de scalã.

 Programul mai are multe de descoperit ºi fãcând parte din lumea OpenSource se dezvoltã 
rapid iar defectele sunt practic reparate în timp real. Chiar dacã nu aveþi cunostinþe de 
programare puteþi contribui cu sugestii ºi idei la dezvoltarea lui doar înscriindu-vã pe 
pagina lui la lista de email ºi de discuþii ºi o sã aveþi surpriza plãcutã sã fiþi luat în serios de 
cãtre comunitatea de programatori. Pentru utilizatorii de sisteme win softul poate pãrea 
mai ciudat însã are o simplitate deosebitã în utilizare ºi facilitãþi pe care nu le au alte 
programe. Pentru detalii gãsiþi pe site ºi manualul complet de utilizare în limba englezã.
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AMSAT are o serie de programe pe care le considerã acceptabile ºi 
suficient verificate. Vezi pagina AMSAT - “downloadable”software -
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/software.php           (NR)
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