
Relatório Final, Projeto N° 161005 

Sistemas Distribuídos para o controle de 
Instrumentos Astronômicos 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto Mackpesquisa visa a participação de alunos e professores no desenvolvimento do software 

para o projeto Large Latin American Millimeter Array (LLAMA).  LLAMA é uma antena para fazer rádio 

astronomia em modo single dish e também operar como estação de Very Large Base Interferometry (VLBI), 

capaz de fazer observações numa larga banda de frequências desde 35 até 950 GHz. A lista de objetos de 

estudo de LLAMA é muito ampla, incluíndo desde objetos extra-galáticos até o próprio Sol, sendo um dos 

poucos instrumentos no mundo com esta flexibilidade.   

 

 

A base do software de LLAMA é o chamado ALMA Common Software (ACS, Chiozzi et al, 2002, 2009) : 

um sistema de objetos distribuídos. A linguagem de programação é C++, Java e Python enquanto que o 

Figura 1 Arquitetura do software de LLAMA. 
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de Common Object Request Broker Architecture (CORBA)  é utilizado como middleware ou intermediador 

entre os objetos escritos em diferentes linguagens e rodando em diferentes processadores ligados por 

uma rede.  Os módulos do sistema são escritos no modelo de contêiner / componente incluindo um 

manager encarregado da administração.  Uma visão geral pode ser vista na Figura 1. As caixas em amarelo 

e verde representam os distintos subsistemas, enquanto que as flechas indicam a interação entre estes 

subsistemas.  Dentre todos os subsistemas, o trabalho atual está centrado em CONTROLE, que é de fato, 

o que mais tarefas realiza. Ele é responsável por controlar o movimento da antena, configurar os 

receptores, monitorar o funcionamento geral, emitir alarmes, enviar os dados para armazenagem, etc.   O 

projeto Mackpesquisa propõe se dedicar ao subsistema de CONTROLE. Para tanto é necessário contar 

com um computador específico chamado de Antenna Bus Master (ABM) cuja função é rodar a parte 

central do subsistema de controle, fazendo de ligação entre os outros módulos do software e o hardware 

específico, no caso de LLAMA, o servomecanismo de movimentação da antena através do computador 

chamado Antenna Control Unit (ACU), os receptores radiométricos, etc.   

Os objetivo específicos do projeto são: 

1. Capacitar os membros da equipe no ACS. 

2. Adquirir um ABM. 

3. Instalar e configurar o software de controle, legado por ALMA,  no ABM. 

4. Desenvolver um novo módulo de Bulk Data Transfer, cuja função é transferir os dados desde os 

receptores até a unidade de armazenagem.  

Nas seguintes seções apresentamos os resultados obtidos. 

 

2 CAPACITAÇÃO 

Os dois alunos bolsistas, Rafael Buiat e Raphael Bertachini mais o aluno voluntário Frederico Barbosa 

receberam um curso especialmente preparado pelo Prof. Luciano Silva, membro da equipe também, 

sobre CORBA.  CORBA é um software de intermediação (middleware) especialmente preparado para 

sistemas distribuídos não homogêneos. CORBA permite a troca de mensagens e dados entre objetos 

muito diversos rodando em sistemas operacionais diferentes independentemente da plataforma e tudo 

isto de forma completamente transparanete para o usuário. CORBA é um stándard e sua implementação  

é realizada por diferentes firmas comerciais ou fundações de free software.  Como padrão, é o mais 

utilizado junto com o Distributed Component Object Model (DCOM) da Microsoft.  No entanto CORBA 

normalmente não faz parte da grade de matérias oferecidas nos cursos de computação.  Introduzir os 

alunos num padrão industrial não contemplado na grade acadêmica já é um resultado positivo do 

projeto.  O curso ministrado teve uma duração de 2 meses e 8 aulas teórico-práticas onde os alunos 

aprenderam a desenvolver pequenos programas que demonstram os conceitos de CORBA.   



3 

O segundo passo no treino dos alunos foi realizado em Chile no Joint ALMA Office (JAO), o 

escritório central do observatório ALMA na cidade de Vitacura perto de Santiago. ALMA organiza de forma 

periódica treinos de ACS, porque ele é usado hoje em dia em muitos observatórios do mundo inteiro 

(Figura 2). Os alunos participaram do 13thACS Workshop entre os dias 8 e 13 de agosto de 2016 

(https://ictwiki.alma.cl/twiki/bin/view/Main/ThirteenthACSWorkshop), eles foram 

acompanhados pelo Prof. Luciano Silva. O treino, ministrado pelo staff de computação de ALMA,  consistiu 

de umas poucas áulas teóricas e muitas práticas. O curso é focado em  criar um sistema capaz de controlar 

um telescópio. E pela primeira vez, foi usado um equipamento real, um pequeno telescópio ótico de 10 

cm de abertura, com montagem equatorial (normalmente se trabalha em modo simulação devido a 

complexidade de contar com equipamento no local do curso).  Os alunos foram divididos em grupos, cada 

grupo foi encomendado de um subsistema: o agendador (scheduler), o telescópio (tracking), a câmera, o 

arquivo, etc. No fim do curso o telescópio podia operar em modo real.  Além do treino, o Prof. Luciano 

apresentou o projeto LLAMA e os alunos  tiveram a oportunidade de interagir com alunos de outras 

universidades da América Latina, o que enriqueceu a experiência ainda mais. A interação é assegurada 

toda vez que os organizadores obrigam a mistura dos alunos das distintas universidades e países na 

conformação dos grupos de maneira a incrementar os intercâmbios.  

 

Figura 2. Participantes do ACS Workshop 2016. 
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 Além destas atividades, os alunos participaram da reunião do grupo de Computação de LLAMA, 

que aconteceu em São Paulo entre os dias 3 e 6 de maio no Instituto de Astronômia e Geofísica (IAG) da 

USP.  

 

3 ABM 

O ABM é um computador muito específico que é construído sob encomenda. Ele consiste de uma 

placa Single Board Computer  (SBC) sobre um bus VME. Abaixo uma lista das diferentes sub-partes do 

ABM 

• Single slot 6u VME64 form factor 

• Intel Core i7 Processor up to 2.53 GHz 

• Mobile Intel QM57 chipset 

• 8 GB soldered DDR3 SDRAM with ECC 

• 64GB SSD 

• Dual on-board expansion sites: PCI-X PMC 

• Mobile Intel QM57 chipset 

• I/O Frontal 

o 2x Gigabit Ethernet 

o 4x USB 2.0 ports 

o 1x VGA 

o 1x COM port 

• I/O Traseiro 

o 4x SATA PORTS 

o 1x DVI-I 

Figura 3. Distribuição do uso do ACS no mundo inteiro. 
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o 4x USB 2.0 ports 

o 1x COM port 

o 2x PMC IO 

o 8x GPIO 

 O computador é colocado em gabinete especial e precisa da confecção especial do painel traseiro 

(back panel). Infelizmente ele não foi adquirido porque o Mackpesquisa não aprovou o valor necessário, 

da ordem de 20.000 USD.  Com o valor aprovado adquirimos um desktop e passamos a trabalhar em modo 

simulação.   

4 CONFIGURAÇÃO DO ABM 

No modo simulação é necessário instalar um sistema operacional hospedeiro (host), por exemplo Linux, 

e nele um hypervisor, um programa que permite emular uma computadora virtual, nessa computadora 

virtual, instala-se o software do ABM.   

Os alunos fizeram em primeiro lugar a instalação do sistema operacional hospedeiro, escolhendo o 

Ubuntu 16.04.  O trabalho de instalação e configuração apresentou alguns problemas, porque 

inicialmente tentou-se com versões diferentes, dentre elas, CentOS 5 (que é utilizado no ABM) e depois 

CentOS 6. Como nenhum dos dois funcionou, foi instalado Ubuntu.  Como hypervisores foram 

experimentados o KVM (free software) e o VirtualBox (Oracle). Após diversos testes, foi escolhido 

finalmente o VirtualBox.  

Os alunos instalaram uma versão do CentOS 5.11 em 32 bits, que é o sistema utilizado atualmente 

nos ABM de ALMA.  Posteriormente foi realizada a implantação do software de controle.  Para o sistema 

funcionar é necessário ainda realizar ajustes na configuração do telescópio.  Esta é chamada de 

Configuration Data Base (CDB) e consiste de um conjunto de arquivos em formato Extensive Markup 

Language (XML). Somente após uma correta configuração o sistema pode rodar em modo simulação, com 

ele pode-se apontar para um objeto no céu e segui-lo durante seu movimento aparente, ligar um receptor 

e fazer captura de dados, etc.  Todos esses procedimentos foram realizados pelos alunos. 

5 BULK DATA TRANSFER  

O software de controle recebido está preparado para um interferômetro.  Este é um conjunto de antenas, 

no caso de ALMA mais de 60, interligadas de forma a correlacionar as intensidades e fases das ondas 

eletromagnéticas recebidas. Desta forma o volume de dados gerado é imenso e precisa de um método de 

transferência eficiente e rápido. A solução adotada por ALMA resulta na utilização de software comercial. 

No caso do LLAMA como se trata, por enquanto, de uma única antena, não seria necessária a utilização 

desse mesmo software tão sofisticado e caro.  Por esse motivo, o módulo do susbsistema de controle 

chamado de bulk data transfer deve alterado para utilizar uma solução gratuita e mais simples.  
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 Embora este era um dos objetivos do projeto, esse módulo não pôde ser realizado porque 

depende do ABM.  Isto porque o ABM é sincronizado por meio de um sinal a cada 48 ms.  Esse sinal 

ingressa pela porta serial do computador.  Ao utilizarmos uma máquina virtual, a possibilidade de captar 

o sinal da porta serial se fazia muito complicada, e além do mais, geraria um atraso significativo.  Por esse 

motivo, decidimos que era melhor suspender essa atividade trocando-a pela implementação do modelo 

de dados, uma adaptação do modelo de ALMA, que explicamos na seção 6 abaixo. 

6 SCIENCE DATA MODEL 

A representação dos dados é um aspecto central de um instrumento científico.  Além do problema 

meramente informático existe uma questão mais fundamental relacionada com a descrição do objeto a 

observar, são necessárias uma ontologia e uma semántica para fazer esta descrição corretamente. E 

mesmo se muitas vezes elas não são visíveis aos olhos dos desenvolvedores e usuários, elas estão 

presentes e determinam o qué pode e não pode se fazer com os dados.   

 Por esse motivo LLAMA decidiu adotar o ALMA Science Data Model (ASDM) que é um modelo de 

representação de dados em uso tanto no observatório ALMA como no Very Large Array (VLA) nos EUA.  O 

ASDM é uma evolução do Measurement Set (MS) originalmente desenvolvido para o VLA na década de 

1980. François Viallefond, astrônomo do Observatório de Paris, reformulou o MS criando o ASDM 

(Viallefond, 2006). Atualmente ele trabalha numa versão extendida para outros observatórios chamada 

de SDMv2.  

 Em junho de 2016 encontramos o Dr. Viallefond no seu escritório de Paris, para conversar sobre 

a aplicação do SDM em LLAMA e recebemos seu apoio. Um  Memorandum de Acordo (MoU em sua sigla 

em inglês) está sendo redigido enquanto já estamos recebendo a assistência.  A partir da documentação 

enviada por Viallefond foi gerado um diagrama de classes e ligações entre elas. A versão global está 

representada na Figura 4. Este trabalho foi realizado pelos alunos com ajuda do professor Luciano.  

Figura 4. Diagrama de classes do SDMv2. 
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7 CONTROLE DA ANTENA 

Para controlar o movimento da antena, uma das tarefas mais importantes do subsistema de controle, foi 

adaptado o driver (software de interface com o hardware) desenvolvido por ALMA para suas antenas. O 

driver pôde ser verificado em modo simulado dentro das máquinas virtuais já comentadas. Em julho de 

2016 a Antena Control Unit (ACU), um computador semelhante ao ABM mas que é fabricado pela 

fabricante da antena para se comunicar com a ABM, chegou a São Paulo e foi instalado no IAG.   

 Como já foi comentado anteriormente, sem um ABM testes reais não podem ser conduzidos. ABM 

e ACU se comunicam por meio de um bus CAN, padrão industrial muito utilizado para controle e 

automação. Para contornar o problema foi adaptada uma placa Beagle Bone para fazer a ligaçao entre 

um ABM virtual, e a ACU real, aproveitando que a placa possui um módulo de simulação CAN. A 

comunicação entre o ABM e a Beagle Bone é realizada por cabo ethernet, enquanto que a saída RS 232 

(serial) da Beagle Bone pode ser convertia para CAN. Na Figura 5 a esquerda se mostra o ACU, e a direita 

a Beagle Bone adaptada frente ao ACU.   

 

 

Figura 5. Esquerda, o ACU. Direita, placa Bleagle Bone adaptada. 

A ACU pode trabalhar em modo simulação, isto é, comandos enviados externamente são 

aplicados a um software que simula ser a antena. Desta forma pode ser verificado o correto 

funcionamento do software do ABM e ACU sem precisar de uma antena real,  embora esta verificação 

não exclui a necessidade de realizar novamente os mesmos testes com a antena real.  Este pequeno 

dispositivo permitiu verificar quase todas as funcionalidades do driver adaptado para LLAMA. O ABM está 

sendo construído agora (com verba do projeto LLAMA) e deve chegar ao Brasil a meados do mês de abril. 

Novos testes serão realizados nesse momento.  

8 OUTRAS ATIVIDADES  

8.1 ACS COMMUNITY 
 

O líder do projeto faz parte do ACS Community, o seu objetivo é apoiar as iniciativas independentes que 

usam o ACS e contribuir no seu desenvolvimento. A comunidade fornece acesso a uma rede de voluntários 

dispostos a desenvolver ACS em áreas que não são necessariamente aquelas de interesse de ALMA, ou 

mesmo, que não estão dentro do escopo original. Alguns exemplos atuais: apoio para plataforma de 
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Sistemas Operacionais adicionais, extensão para outras interfaces de hardware, repositório público do 

código fonte e build farm (computador configurado para realizar a compilação dos programas). ACS 

Community usa colaborações presentes entre universidades do Brasil e do Chile, permitindo a formação 

continuada de recursos humanos. A Comunidade funciona por meio de uma página no github 

(https://github.com/ACS-Community) onde os diferentes parceiros publicam necessidades de 

desenvolvimento ou ofertas de trabalhos já realizados.  Um board analiza a relevância do pedido, e 

posteriormente verifica a solução antes de integra-la ao sistema geral.  Uma vez realizado isto, gera-se 

um novo release do ACS que é publicado. A Comunidade também recebe e integra os releases publicados 

por ALMA, normalmente dois por ano. O board faz periódicas teleconferências, já reuniões face-to-face 

normalmente são realizadas me ocasião de workshops científicos. No mês de junho de 2016, o board se 

reuniu durante a Conferencia Astronomical Telescopes + Instrumentation organizado pela SPIE 

(http://spie.org/conferences-and-exhibitions/astronomical-telescopes-and-instrumentation). Na oca-

sião foi apresentado o trabalho Building a world-wide open source community around a software 

framework. Progress, dos, and don'ts (Ibsen et al, 2016). 

O ACS Community é um exemplo de subproduto (spin off) obtido a partir da colaboração num 

projeto de grande porte como é LLAMA.  

 

8.2 SIMPÓSIO SOBRE REALIDADE AUMENTADA 
 

 Durante o 18th Symposium on Virtual na Augmented Reality (SVR´2016), realizado em Gramado 

(RS), o Prof. Luciano ministrou uma palestra sobre Observatórios Virtuais, com um capítulo de livro 

publicado no periódico Tendências em Realidade Virtual e Aumentada (ISSN 2177-6776). 

https://github.com/ACS-Community
http://spie.org/conferences-and-exhibitions/astronomical-telescopes-and-instrumentation
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Figura 6. Banner de divulgação do SVR´2016. 

 

9 PERSPECTIVAS 

O projeto foi idealizado para ser executado em dois anos porque sabiamos desde o início que a curva de 

aprendizado é íngreme e requer de esforço prolongado. Os resultados do primeiro ano não nos 

decepcionaram. Por esse motivo apresentamos pedido de projeto Fase II, que foi aprovado pelo 

Mackpesquisa e que foca no desenvolvimento do ASDM (seção 6). Dos três alunos envolvidos, dois 

continuam na Fase II o que garante o seu sucesso. 

Olhando para o futuro, quando o projeto MackPesquisa concluir, é importante dizer que o 

Instituto Prebsiteriano Mackenzie acaba de assinar convênio de colaboração com LLAMA, o que torna a 

UPM um Membro Associado do projeto.  Desta forma se abrem as portas para que mais alunos e 

professores participem no desenvolvimento do instrumento. Os alunos poderão trabalhar num projeto 

real de tecnologia de ponta, onde o esforço tem resultados concretos, além de coloca-los em contato com 

pesquisadores e engenheiros do mundo inteiro.  LLAMA é hoje em dia o projeto rádio astronômico mais 

importante do Brasil e América Latina, com parcerias nos EUA, na Holanda, na Alemanha e no Japão, que 

demonstram o seu pioneirosmo.  Esperamos que ele deslanche a rádio astronomia submilimétrica no país.  
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