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Como um astrônomo trabalha?



  

Como um astrônomo trabalha?

1) “Observacional”?

http://www.gutenberg.org/files/36495/36495-h/36495-h.htm

http://www.gutenberg.org/files/36495/36495-h/36495-h.htm


  

Como um astrônomo trabalha?

1) “Observacional” - Observatório real

http://blog.professorastronomy.com/2010/02/typical-nights-at-telescope.html

http://blog.professorastronomy.com/2010/02/typical-nights-at-telescope.html


  

Como um astrônomo trabalha?

1) “Observacional” - Observatório Virtual (VO)

http://www.euro-vo.org/fc/software.html

http://www.euro-vo.org/fc/software.html


  

Como um astrônomo trabalha?

1) “Problemas observacionais”:

● Obter dados (imagens, espectros)

● Organizar dados

● Processar dados

● Visualizar dados

● Obter medidas

● Encontrar o que interessa

● Comparar com modelos



  

Como um astrônomo trabalha?

2) “Teórico”?

MAT0111 "Cálculo Diferencial e Integral I"
MAT0112 "Vetores e Geometria"
4300111 "Física I"
MAT0121 "Cálculo Diferencial e Integral II"
MAT0122 "Álgebra Linear I"
4300112 "Física II"
MAT0216 "Cálculo Diferencial e Integral III"
4300211 "Física III"
MAT0220 "Cálculo Diferencial e Integral IV"
4300204 "Física Matemática I"
4300212 "Física IV"
4300311 "Física V"
4300403 "Mecânica Quântica I"
4300303 "Eletromagnetismo I"
AGA0504 "Mecânica Clássica"

http://news.wfu.edu/2012/04/18/student-storyteller-
relating-physics-to-the-real-world/



  

Como um astrônomo trabalha?

2) “Problemas teóricos”:

● Criar modelos astrofísicos (geração dos dados)

● Processamento, organização, visualização e análise 
dos dados gerados pelos modelos

http://www.lbl.gov/cs/Archive/news091610.html

http://www.lbl.gov/cs/Archive/news091610.html


  

Computação na Astronomia?

Todos (“observacionais”, “teóricos”) fazem o mesmo 
trabalho:

● Obtém dados

● Trabalham com
 os dados

Usando

Astroinformática / Astronomia Computacional



  

Computação na Astronomia?

Astroinformática abre novas possibilidades:

● Obter e usar grandes quantidades de dados: 
Observações, resultados de análises, modelos.

http://www.ivoa.net

http://www.ivoa.net/


  

Computação na Astronomia?

Astroinformática abre novas possibilidades:

● Exploração de dados: descobrir o que eles contém.

● Testar hipóteses realizando simulações e 
comparando com dados.

● Pesquisa em novos métodos em astroinformática:
➔ Como encontrar dados de interesse
➔ Como explorar dados complexos
➔ Como derivar resultados a partir dos dados
➔ Astroestatística
➔ Data science



  

Programar? Por quê?

O processamento dos dados no seu projeto é 
específico a ele. Não há ferramentas prontas para tudo:

● Processar os dados de uma forma específica: 
correções instrumentais, amostragem, seleção, 
visualização, realização de medidas.

● Simular objetos de interesse para verificar uma 
hipótese / reproduzir dados observados.

● Automatizar a repetição das tarefas.

● Alterar programas já existentes.

● Integrar vários programas já existentes.



  

Pesquisa entre os inscritos em um curso no IAG
Ocupação Principais linguagens usadas

Tempo gasto programando

Áreas de aplicação



  

Como programar?

Que linguagem é a melhor para programar?



  

Como programar?

Que linguagem é a melhor para programar?

Mito: “Não importa a linguagem, todas são equivalentes”



  

Como programar?

Que linguagem é a melhor para programar?

Mito: “Não importa a linguagem, todas são equivalentes”

Um fogão é equivalente a uma churrasqueira?



  

O que é usado para programar?

Não existe “a melhor” linguagem/ferramenta

Cada uma é mais adequada para alguns problemas:

● Arrays (“matrizes”) em várias dimensões: IDL, 
Python+NumPy

● Portabilidade, em múltiplas plataformas: Java, IDL
● Processamento geral: Perl, Python, IDL, Java, C++
● Visualização: IDL, Python, R
● Algoritmos simples, computacionalmente pesados: C++, 

Fortran 2008, IDL, Python
● Estatística: R
● Bancos de dados: SQL, IDL, Python
● Processamento de dados astronômicos: IDL, IRAF, 

Python



  

Astroinformática

É necessário estudar astroinformática: como programar, 
usar ferramentas, processar dados.

http://www.nature.com/news/2010/101013/full/467775a.html

Zeeya Merali 2010, Nature 467, p. 775

http://www.nature.com/news/2010/101013/full/467775a.html


  

Astroinformática
 

É necessário se atualizar: Novas ferramentas resolvem 
velhos problemas, permitem resultados melhores, e geram 
novas possibilidades.
 



  

Astroinformática

É necessário estudar astroinformática: como programar, 
usar ferramentas, processar dados.

É necessário se atualizar: Novas ferramentas resolvem 
velhos problemas, permitem resultados melhores, e geram 
novas possibilidades.
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