
FLIGHTINSTRUCTOR, UM INSTRUTOR DE VÔO 

VIRTUAL PARA O MICROSOFT FLIGHT 

SIMULATOR X 
Proposta de Trabalho de Graduação 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Graduação em Ciência da Computação 

 
Centro de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Rodrigo Carvalho de Farias (rcf3@cin.ufpe.br) 

Orientadora: Judith Kelner (jk@cin.ufpe.br) 

Co-orientadora: Veronica Teichrieb (vt@cin.ufpe.br) 
 

 

09 de Outubro de 2007 

 



2 

 

1. INTRODUÇÃO 

A aviação é uma área fascinante, que proporciona prazer a muitos dos seus 
profissionais e entusiastas. Porém, o custo associado a este tipo de atividade ainda é 
muito alto, tornando seu mercado restrito. A parte prática do curso de formação de 
pilotos é uma barreira para muitos alunos devido ao custo das horas de vôo [1] . 

Uma alternativa que as escolas de aviação e seus instrutores têm utilizado para 
reduzir parte desses custos é o uso de simuladores de vôo, como uma etapa da parte 
prática do curso, oferecendo ao aluno uma experiência de imersão virtual na aeronave 
que pilotará [2] . Vale ressaltar que além de terem um custo de operação muito menor, 
os simuladores permitem a prática em cenários específicos e são tolerantes às falhas 
do aluno. 

Com a evolução da informática, há simuladores móveis que conseguem 
representar com muita precisão o ambiente da cabine e o comportamento da aeronave 
simulada. Porém, o custo destes equipamentos é elevado e apenas as grandes 
escolas de aviação podem adquiri-los. Entre os simuladores existentes para PC, o 
Microsoft Flight Simulator X (FSX) é uma boa alternativa, que permite a conexão de 
diversos dispositivos de interação para aumentar o grau de imersão do usuário [3] . 

Nesse contexto, é apresentada a proposta de desenvolvimento do 
FlightInstructor, um instrutor de vôo virtual para o FSX, que auxiliará na formação 
complementar para a parte prática do curso de pilotos. Trata-se de uma solução de 
baixo custo que permitirá ao aluno praticar alguns conceitos aprendidos no curso sem 
a necessidade presencial de um instrutor de vôo. 

Para torná-la uma ferramenta de ensino eficiente, os assuntos a serem 
abordados pelo FlightInstructor serão selecionados dentre os que o FSX simula com 
maior precisão, como as particularidades do vôo sob Instrument Flight Rules (IFR) e 
seus procedimentos, descritos na publicação ICA 100-12, do Comando da Aeronáutica 
do Brasil [4] . 

A comunicação com o FSX será feita através do SimConnect, um protocolo de 
comunicação oferecido pelo Software Develpment Kit (SDK), que permite o 
desenvolvimento de aplicações para o simulador [5] . 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

A proposta deste trabalho de graduação é o desenvolvimento do FlightInstructor, 
que pode ser dividido em dois módulos principais: o ProcedurePerformer, responsável 
pela execução dos procedimentos aeronáuticos; e o FlightAnalyzer, responsável pela 
análise dos procedimentos executados pelo aprendiz de piloto. No contexto deste 
trabalho, será enfatizado o desenvolvimento do módulo ProcedurePerformer, que 
representa o core da ferramenta. O desenvolvimento do FlightAnalyzer dependerá do 
ProcedurePerformer e como exige um estudo mais aprofundado dos conceitos 
relacionados à didática de ensino na aviação não será contemplado no escopo deste 
trabalho de graduação. 

A estrutura de programação oferecida pelo SimConnect na comunicação com o 
FSX exige a codificação de inúmeras linhas de código para a execução de tarefas 
relativamente simples. O módulo EasyConnect se encaixa nesse contexto, como uma 
camada de abstração entre o FlightInstructor e o SimConnect, para tornar seu código 
legível e gerenciável, reduzindo o esforço de programação. A idéia é tentar separar o 
código relativo ao SimConnect da lógica da aplicação, permitindo que essa base 
possa ser usada pelos módulos do FlightInstructor, bem como por outros projetos 
similares. A linguagem de programação padrão utilizada pela Application Programming 

Interface do SimConnect é C++, mas existe disponível um wrapper para C#, que foi a 
linguagem escolhida para o desenvolvimento da ferramenta FlightInstructor e todos os 
módulos associados à mesma. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Estudo dos conceitos básicos da linguagem de programação C#; 

b) Estudo dos conceitos relacionados ao domínio da aplicação; 

c) Estudo da SDK do SimConnect e as particularidades do seu wrapper para a 
linguagem C#; 

d) Desenvolvimento do EasyConnect; 

e) Desenvolvimento do ProcedurePerformer; 

f) Escrita do relatório do trabalho de graduação. 
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3. Cronograma 

 

Atividade Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 Jan/08 

Estudo dos conceitos da 
linguagem C# 

                    

Estudo do domínio da 
aplicação 

                    

Estudo da SDK do 
SimConnect 

                    

Desenvolvimento do 
EasyConnect 

                    

Desenvolvimento do 
ProcedurePerformer 

                    

Escrita do relatório do 
trabalho de graduação 
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