
Az XEphem
Az XEphem az egyik legrégebbi a ma elérhető planetárium programok közül -  több 
mint 15 éves. Sokat elárul, hogy a 80-as években fejlesztett karakteres csillagászati 
kalkulátor, az Ephem volt az elődje. A grafikus képességekkel bővített változat neve 
elé kerülő „X" az X-Windows környezetre utal: az XEphem az Unix operációs rend
szerek különféle változatain fut (Linux, Solaris, FreeBSD, Mac OsX stb.). Windows 
alatt is futtatható, X-emulátor segítségével, ez azonban csak azoknak ajánlható, akik
nek már van némi gyakorlata ilyesmiben. Szabad program: személyes használatra, 
illetve oktatási célra ingyenes. Létezik megvásárolható verziója is, extrákkal bővítve. 
Az Xephem fejlesztője Elwood Charles Downey.

Forráskódja a következő címről tölthető 
le: http://www.clearskyinstitute.com. Le
fordítása egyszerű -  egyedül a Motif gra
fikus könyvtár elérhetőségét kell megad
nunk. A kényelmesebbek megtalálhatják 
az Interneten előre lefordított csomagok
ban is: a szerző egy RedHat/Fedora RPM 
csomagot próbált ki, amelybe az 
OpenMotif könyvtár be volt építve. Az 
ismertetett verzió a 3.7.1-es. Különösebb 
hardverigénye nincs, a legújabb prog
ramváltozat is tökéletesen fut egy régi, 
Pentium III processzoros PC-n, 256 MB 
memóriával. A hazai felhasználóknak egy 
apró hibára ügyelniük kell: Budapest zó
naidejének definíciója hibás, ezt az 
<xephemdir>/auxil/xephem_sites állomány
ban célszerű kijavítani.

A program erősségét elődjétől örökölte: 
igen precíz. Pontosságáról sokat elárul, 
hogy lehetőséget ad a megfigyelő tenger
szint feletti magasságának, valamint a 
légnyomásnak és a levegő hőmérsékleté
nek figyelembe vételére a számításokban. 
Az égitestek megjelenítésén túl évkönyvi 
táblázatokat is nyomtathatunk vele. Az 
US Naval Observatory MICA szoftveré
nek, a Meteor csillagászati évkönyv, illet Az XEphem fő ablaka
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A Föld felszínén felrajzolható, honnan 
látszik egy égitest zenitben, illetve 30°-kal 

vagy 60°-kal a látóhatár fölött

ve a KStars planetárium program adatai
val összehasonlítva az apró különbségek 
megértése alapos fejtörést igényel, s több
nyire kiderül, hogy ezek az eltérő térbeli, 
vagy időbeli vonatkoztatási pontokból 
adódnak. A pontosság ellenőrzésére az 
együttállások és fedések kínálnak további 
lehetőséget. Az olvasónak ajánljuk az 
utóbbi évek valamelyik teljes napfogyat
kozásának, vagy Vénusz- illetve Merkúr- 
átvonulásnak „megfigyelését" a program 
segítségével. Az XEphem további előnye, 
hogy rengeteg Interneten található csilla
gászati erőforrást képes elérni. Ez nem 
csupán azt jelenti, hogy a hálózatról le
töltött katalógusokkal bővíthetjük tudá
sát, de az adott kontextustól (idő, égterü
let, vagy objektum) függően is letölthetők 
adatok: GSC csillagok, Digital Sky Survey 
képek, AAVSO fénygörbék vagy akár 
meteorológiai mesterséges holdak felhő
képei.

A program alapbeállításait a fő ablak
ban végezhetjük el. Az animációk, illetve 
táblázatok készítéséhez használatos cik
lust is itt állíthatjuk be (Step = lépésköz, N 
Steps = lépések száma). A segítséghez 
(help) egy futó böngészőprogramra van 
szükség. A View (nézet) menüben vá
laszthatunk objektumot: megnézhetjük a 
Napot, a Holdat, a Földet és a bolygókat 
az Uránuszig, az égboltot és a Naprend
szert külső nézőpontból, valamint a Nap
rendszer bolygói, a Nap és a Hold aktuá
lis helyzetére, kelésére és nyugvására vo
natkozó adatokat. A Napnál friss SOHO 
képeket lehet az Internetről letölteni.

Míg a Hold és a Mars esetében fotó
térképet mutat a program, a külső boly
góknál a holdak helyzetét és jelenségeit, a
Szaturnusznál a gyűrű helyzetét (a bolygó árnyékát nem!) mutatják a grafikák. A 
Földnél is gazdag az információválaszték: a hálózatról letölthető aktuális felhőkép 
mellett meg lehet jelölni azt a pontot, ahonnan az egyes égitestek zenitben (illetve azt 
a görbét, ami azokat a helyeket köti össze, ahonnan látóhatár felett adott magasság
ban) látszanak. Ugyanígy felrajzolhatók egyes mesterséges égitestek, mint pl. a Nem
zetközi Űrállomás, láthatósági adatai is.

DSS kép az XEphem által nyújtott 
információkkal
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Csillagtérkép üzemmódban a kurzorral egy adott égitestre mutatva sokféle infor
mációt hívhatunk elő. Lehetőség van a kurzorhoz közeli változócsillag fénygörbéjé
nek letöltésére az AAVSO adatbázisából (csak vizuális adatokat igényeljünk, mert ha 
nem áll rendelkezésre minden adat, csak hibaüzenetet kapunk). A GSC csillagok 
vagy DSS képek Internetről való letöltése mellett saját CCD felvételt is beilleszthe
tünk a csillagtérképbe. A FITS formátumú képek hozzávetőleges középpontjának, 
tájolásának és skálájának megadása után az XEphem a fényesebb csillagok alapján 
meghatározza az illesztést (World Coordinate System = égi koordinátarendszer).

Lehet képfeldolgozási műveleteket, sőt, egyszerű fotometriát is végezni a szoftver
rel. Akár távcsövet is vezérelhetünk segítségével -  már ha olyan (GOTO) teleszkó
punk van, ami alkalmas erre. Az INDI csatolófelületen keresztül a távcsőmozgatáson 
felül egy egész kis obszervatórium vezérelhető: CCD kamera, szűrőváltó, vagy akár a 
kupola is. (Ahhoz, hogy a csillagtérkép segítségével vezérelhessük a távcsövet, meg
lehetős jártasságra van szükség az INDI protokollban!) A szerzőt mindez kisfia játé
kára, egy kombinált cserkész-műszerre emlékezteti, amin van iránytű, nagyító, táv
cső, síp, Morze-ABC emlékeztető és még ki tudja, micsoda. Pozitív hozzáállással: az 
XEphem annyi lehetőséget kínál, hogy nyugodtan elfelejthetjük egyes funkcióit, ma
rad éppen elég nagyszerű lehetőség.

A program bemutatására a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 
IPSZILON szemináriuma adott alkalmat. A program magyar nyelvű útmutatója 
megtalálható a http://www.konkoly.hu/staff/holl/planetar/xephem.pdf.

Holl An d r á s
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