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Voo, Analise & Progressão

 Modalidades

 Servir a comunidade de voo livre como um todo: parapente, asa delta e planadores. 

Onde quer que você esteja, e acima de tudo, quaisquer que sejam suas habilidades.

 Visão:

 Progredir, sempre, ir mais longe exige uma compreensão profunda do ponto de vista de 

cada voo, das variáveis influentes no desempenho.

 Missão:

 Propor um software visual e estatístico para verificar o aumento de suas habilidades.

 Desenvolver as trocas de experiência para melhorar a qualidade do seu voo.
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Os Pilares
Princípio

Divisão do voo cross country em torno de 4 fases primárias

 Prospecting: fase enquanto procura uma corrente ascendente

 Climbing: em um cume, em térmicas, ou dentro de uma onda

 Floating: planando de forma eficiente (velocidade, vario)

 Gliding: cobrindo distância entre ascendentes

Inovação

 Mais de 60 estatísticas e mais de 35 gráficos descrevem seus pontos fortes e onde há espaço para melhorias. 
Primeira do mercado a oferecer essa análise.

Comparação

 Graças a essa ferramenta, o debriefing com seus amigos é mais profundo, e os benefícios, mútuos. Unindo forças e 

compartilhando o que move a sua paixão!
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Hands on: Decolando!

Home

 Abrir arquivos igc

 Descubra seu nível...

 ... e tentar obter alguns avatares!

Configurações

 Adapte o aplicativo às suas necessidades

 Deixo-o disponível nos lugares mais remotos graças aos mapas offline
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Hands on : Mapa

Descubra

 Visualize o voo e suas fases

 Obtenha os detalhes de cada ponto do igc...

 ... com uma representação precisa do terreno

Navegue

 Mova-se ao longo do vôo, zoom in e out

 Use o perfil da altitude para focar em uma seqüência específica
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Hands on : Estatísticas
Capítulos

 As estatísticas são agrupadas por capítulos temáticos, para identificar facilmente o que 
você está procurando !

Definições

 Em cada estatística, a definição correspondente, com apenas um clique

Mais...

 Definições completas estão disponíveis no site:

https://xcanalytics.fr/en/definitions/statistics
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Hands on : Gráficos
Capítulos

 Assim como as estatísticas, os gráficos são agrupados com os mesmos capítulos temáticos

 Navegue facilmente entre eles com movimentos os pontos (dots)!

Zoom in/out, e obtenha os dados precisos

 Você pode ampliar ou diminuir o zoom em cada gráfico

 Cada gráfico é “clicável” para que você possa acessar todos os detalhes

Definições

 Abaixo de cada gráfico, sua definição

 Definições completas estão disponíveis no site: https://xcanalytics.fr/en/definitions/charts
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Hands on : Compartilhar e Comparar

Compartilhe

 Compartilhe facilmente seus voos com seus amigos e exporte-os com dois 
cliques!

 Por meio de todas as suas mídias favoritas

Compare

 Compare até 4 voos diferentes

 Para aprender mais sobre suas habilidades e as dos outros
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Pesquisa

XC News

 Mantenha-se atualizado sobre as novidades na área de análises

 Posts para entender melhor o aplicativo, como ele funciona e o que você pode alcançar 
com ele!

XC Lab

 Os últimos avanços de nossa equipe

 Artigos ligados ao nosso esporte

 Em breve: “Implications of the Sun”
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Vamos nos manter em contato!
Updates

 XC Analytics é atualizado regularmente com novos recursos, veja por si mesmo no histórico!

 Em breve: resumo das fases térmicas e de planeio, definições com exemplos concretos, analise de uma parte 

específica do voo, favoritos, novas estatísticas, medalhas, e muitos mais...



Feedback

 XC Analytics foi projetado por pilotos para pilotos: todas as suas sugestões são bem-vindas !

contact@xcanalytics.fr

@xc_analytics xc_analytics xcanalytics xcanalytics.fr
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Obrigado
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