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Atuação profissional / acadêmica
Formado em Ciência da Computação pela 

EEP, Escola de Engenharia de Piracicaba, período 2004 a 2008
Megatech Sistemas 2001 a 2009.
Maxibyte Sistemas desde 2010.

Sócio da SkyJet, Treinamento, desenvolvimento e locação de equipamento aeronáutico 
desde 2017. 

Clientes: Edapa Escola de Aviação e Azul Linhas Aéreas.

Proprietário da SimCORE simuladores de vôo, desde 2007.
Clientes: Edapa Escola de aviação, Delta 5 simuladores, MacBare Simuladores e outros.

Divulgador do Qt.

@joao.pagotto.1 @joaopagotto @joaopagotto



OBJETIVOS DA PALESTRA

●Como o Qt se tornou a ferramenta central para o desenvolvimento 

de um simulador de voo.
●A aposta e o tiro certeiro ao se tomar a decisão de usar o 

Qt em todos os softwares envolvidos.
●Mostrar onde o Qt está sendo executado, e em quais partes.



●Estar de acordo e cumprir todos os resquisitos da norma AC 61-136 
ANAC/FAA ou FAR 60 ANAC/FAA dependendo da categoria e os níveis 
de realismo.

●Substituir parte das horas de voo em uma aeronave real por simulador, 
para treinamento em navegação por instrumentos.

O que é um simulador de voo certificado ?



CONHECENDO UM SIMULADOR E SUAS FUNCIONALIDADES.



SimCORE Cessna C208 Grand Caravan - AATD



SimCORE Helibrás AS350-B2



Delta5 Beechcraft B58 Baron - AATD



Delta5 Beechcraft B200 King Air - AATD



●Multiplas IDE's para diferentes propósitos.
●Forte dependência com API's de terceiros ex: FreeType, OpenGL, GLUT.
●Forte dependência com recursos do sistema operacional, 

ex: WinSocket, USB-HID, Thread.
●Nenhuma interface com o usuário, ambiente de configuração, etc. 

Tudo era feito por arquivos .ini.
●Poucos softwares.

Como era o ambiente de desenvolvimento antes do Qt ano < 2012



●Como conheceu o Qt e apostou nesta ferramenta.

●Primeiros testes com Qt 4.8.5

Transição



●Uma única IDE para todos os produtos e plugins, Qt Creator.
●Homogenização das classes comuns para todos os projetos.
●Facilidades e praticidade para se trabalhar com o OpenGL via 

QOpenGLWidget, QOpenGLFunctions, ...
●Facilidades com o uso de QTcpServer, QTcpSocket, QThread, etc.
●Com o uso da API Qt, teve uma redução na proporção de 70% 

do código em C++ anterior.
●Interface com o usuário para configuração dos paineis, hardware, etc.
●Muitos aplicativos desenvolvidos com alta produtividade.

Como é com o Qt



Mapa completo de plugins, aplicativos, v4.3.



Lua 5.3.5
●A linguagem LUA passa a fazer parte do projeto, simplificando e deixando 
mais customizável, instrumentos, e placas de controle.

●Classes em C++/Qt ficam expostas para se programar em LUA.

Ferramentas criadas
●SimCORE Gauge Engine API
●Editor de instrumetos feito em Qt e programável em LUA. 
●SimCORE Hardware API
●Editor de configuração de hardware FSIO/VID feitos em Qt e programável em LUA.

Novos recursos



SimCORE Gauge Editor v4.3



PRODUTOS



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Service v4.3



SimCORE Instructor Station



SimCORE Gauges for Beechcraft B200 King Air



DEMONSTRAÇÃO



CONCLUSÃO



Muito obrigado a todos presentes, e equipe QtConBR 2018

Seção de perguntas.

Contato:
joaopagotto@gmail.com

15-99814-4982
www.simcore.com.br
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