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Introdução
A proposta central do sistema web desenvolvido é a execução de 
observações astronômicas pela internet de modo facilitado pelos 
estudantes e professores do ensino formal a fim de estimular o interesse 
pela ciência.
O sistema também permite a comunicação on-line entre os usuários e o 
observatório.

Histórico
O sistema computacional corrente foi inicialmente desenvolvido, 
seguindo a filosofia GNU de código aberto e livre, por André Amorim 
(UFSC) sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Kanaan (UFSC) como apenas 
uma interface web do UTS ("Unified Telescope System") para Linux, sendo 
posteriormente aperfeiçoada por Paulo Henrique Silva de Santana (UFSC), 
sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Kanaan (UFSC), em conjunto com 
Lucas Saldanha Werneck (UFRJ) a fim de ser executada tanto em 
ambiente Linux como Windows. Atualmente, o Sistema está sendo 
aprimorado por Ana Lúcia Beraldo (PCI-MCT/INPE) e Fábio Vinícius Dias 
(UNIVAP/INPE), ambos sob a orientação do Dr. André de Castro Milone
(INPE). O Sistema incorporou catálogos de astros por meio de banco de 
dados entre outras funções, com objetivo de melhorar sua performance e 
torná-lo mais aceitável junto aos seus usuários (público não 
especializado). Contamos ainda com as colaborações de Lucas Werneck 
(UFRJ), Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira (USP) e Alberto G. O. Krone-Martins
(USP). A filosofia GNU de código aberto e livre continua sendo seguida.

Instrumentação do Observatório
� Telescópio Schmidt-Cassegrain de 11 polegadas de abertura, razão 
focal f/10, da Celestron (distância focal = 2.794 mm ), montagem 
equatorial alemã Losmandy G11 automatizada (Sistema Gemini).

� Câmera digital astronômica (CCD) ST7XE da SBIG de 765 x 510 pixels
automatizada, campo 12minx8min (com redutor focal 0,63x) com filtros 
RGB ou BVRI.

� Estação meteorológica WMR 918 (Oregon Scientific) – tomada de dados 
de temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, direção e 
velocidade do vento.

� Luneta Meade DSI Pro (campo 3,8º x 2,7º).
� Focalizador automatizado.
� T-Point soft (Bisque) - erro de apontamento = 1 arcmin.

Características do Sistema
� Recursos de programação utilizados: linguagem PHP, CSS e banco de 
dados MySql.

� Utilização de softwares comerciais para integração com o telescópio e 
câmera CCD (TheSky, CCDSoft e Orchestrate).

� Apontamento do telescópio remotamente e controle da câmera CCD 
com a visualização das imagens obtidas  nos formatos GIF e FITS.

� Cálculo do TSL, Data Juliana, Azimute, Altura e Ângulo Horário dos astros.
� Apontamento dos astros por nome de catálogo ou coordenadas 
celestes e seleção dos astros por catálogos específicos (Messier, NGC, 
etc) com aplicação de funções para  filtragem dos astros por declinação 
e altura.

� Centralização do astro na imagem. 
� Visualização adequada das imagens em tempo real (GIF).
� Aquisição de imagens de calibração de forma automática.
� Visualização da região apontada pelo telescópio.
� Inspeção da carta do céu local.
� Inspeção dos dados meteorológicos locais.
� Comunicação em tempo real com a equipe do Miniobservatório.
� Ligamento/desligamento da CCD e placa controladora da montagem.
� Abertura/fechamento do teto móvel.
� Tarefas de administração com configuração para qualquer 
observatório.

Aprimoramentos em desenvolvimento
� Apontamento por céu virtual usando catálogos/filtro de altura.
� Apontamento por RA/DEC J2000.0.
� Centralização automática de astro no campo.
� Inclusão de catálogos específicos (exemplo estrelas duplas e variáveis).

Aprimoramentos futuros
� Inclusão de atividades observacionais com tutoriais.
� Administração remota completa (calagem inicial, focalização, auto-
guiagem, velocidade de tracking, etc).

� Inclusão de imagem da câmera All Sky.
� Calculadora de tempo de exposição levando em conta a magnitude.
� Tratamento preliminar das imagens (correção por bias, flat e dark).
� Auto-astrometria das imagens de campos estelares (WCS).
� Combinação automática RGB ou BVR das imagens.
� Download simultâneo de todas as imagens.
� Inclusão de nomes de prefixo às imagens FITS.
� Comunicação com sistema Gemini (protocolo LX200).
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