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RC Flight & Battery Log
Deze app is beschikbaar via iTunes/App Store voor iOS apparaten (iPhone en iPad) en Google Play voor Android
apparaten. De afbeeldingen van de app beneden zijn van de Android app, maar die van de iOS zijn nagenoeg gelijk.
Wanneer de app gestart wordt voor de eerste keer wordt het scherm van de About tab getoond:

Deze geeft het huidige versienummer en de contactgegevens van de ontwikkelaar weer.

De 2e en 3e tab geeft de modellen en batterijen weer die in de app zijn toegevoegd. De laatste tab wordt
gebruikt om instellingen te doen aan modellen, batterijen, locaties en vlieg stijlen, om optionele instellingen
te doen en om Dropbox te benaderen
om data op te slaan en terug te
halen.
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Setup tab.
Ga naar de Setup tab en klik op Information.

Vanaf versie 3.0.0 is er ondersteuning voor NFC Tags bij Android toestellen (mits deze geschikt zijn voor NFC):

Om NFC Tags te kunnen gebruiken moet deze instelling wel worden aangezet bij de instellingen van het toestel.
De app leest alleen het unieke 7-byte ID die in iedere tag is voorgeprogrammeerd, dit wordt dan gekoppeld aan
een model, batterij of samengestelde batterij (meerdere batterijen in 1 behuizing). De app is werkzaam met NFCtags van het type NTAG213 maar zou moeten kunnen werken met andere types. Scan de tag om het model of
batterij weer te geven. Wanneer het model wordt weergegeven, scan dan de batterij of samengestelde batterij
om een vlucht weer te geven met die batterij. Als de batterij niet geschikt of niet geladen is wordt een
waarschuwing weergegeven. Als de tag die gelezen is onbekend is wordt hij genegeerd. Ga naar het model of
batterij om een tag daaraan te koppelen. Tags kunnen alleen worden gelezen als de app open en op de voorgrond
van het apparaat staat.
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Setup Models
Vanaf de hoofd Setup tabblad, klik op Setup Models.

Alle beschikbare modellen worden weergegeven. Klik op New Model om een model aan het systeem toe te voegen:

Gebruik deze pagina om een nieuw model in te voeren. Klik op de verschillende secties om deze te selecteren of
aan te passen zoals is gewenst. Sommige invoervelden kunnen verschijnen of verdwijnen, afhankelijk van de
ingevoerde waardes. Scrol op of neer voor meer mogelijkheden. In geval van een Android toestel kun je de NFCtag scannen om deze te koppelen aan het model.
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Section
Model name
Model type
Power source
Cells Per Pack (min/max)
Packs Per Flight
Minimum/maximum mAh
Setup Favourite Batteries
Receiver pack required
Default receiver pack
Fuel tank capacity ml
Purchase Date
Cost
Flight count
Crash count
Total flight time
Average flight duration
Description
QR Code
Tag ID
Photo

Description
Voer een unieke naam in wat het model makkelijk herkenbaar maakt.
Het type model: Plane, Glider, Helicopter, etc.
De aandrijving van het model: Electric, Nitro, etc.
Voor elektrische modellen, hoeveel cellen per batterij.
Voor elektrische modellen, hoeveel batterijen er per vlucht nodig zijn.
Voor elektrische modellen, definieer min. en max. mAh per batterij.
Druk op de knop voor een lijst met geschikte batterijen en kies de favorieten.
Zet deze optie aan indien je een aparte batterij voor de ontvanger nodig hebt.
Selecteer de standaard batterij voor de ontvanger.
Voor brandstof modellen, de inhoud van de tank in ml.
Wanneer het model is aangeschaft.
Aanschafkosten.
Totaal aantal vluchten (standaard 0, maar je kunt een nummer invoeren voor het
log start).
Totaal aantal crashes (standaard 0, maar je kunt een nummer invoeren voor het
log start).
Totale vlucht tijd(standaard is nul).
De normale standaardvluchttijd, deze wordt als tijd gebruikt bij nieuwe logging.
Andere handige omschrijvingen van het model.
Scan een QR-code om te koppelen aan het model (zie details beneden).
Scan een NFC-code om te koppelen aan het model (optioneel, alleen Android).
Selecteer een bestaande foto of maak een nieuwe (indien gewenst is roteren
mogelijk).

Setup Batteries.
Vanaf de hoofd Setup tab, klik op Setup Batteries.

Alle bestaande batterijen worden getoond. Klik op de knop +New Battery om een batterij toe te voegen. Klik op
een bestaande batterij om deze aan te passen. Bij een bestaande batterij verschijnt een Clone knop, klik hierop
om een kopie te maken met een oplopend nummer aan het einde.
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Samengestelde batterijen kunnen worden gemaakt van 2 tot 8 batterijen. Klik op de +Stick Pack om deze te
maken.

Gebruik deze pagina om een batterij gegevens in te vullen. Klik in de verschillende velden om deze aan te
passen naar wens. Scrol omhoog of omlaag om meer mogelijkheden te zien. Met Android kun je een NFC-tag
scannen om deze te koppelen aan de batterij.
Section
Battery name
Battery type
Capacity
Discharge C rating
Cells
Receiver Pack
Flights per charge
Purchase Date
Cost
Charge cycles
QR Code
Tag ID
Photo
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Description
Geef de batterij een unieke naam. Als geen naam wordt ingevuld wordt er
automatisch een aangemaakt op basis van de keuzes.
Het soort batterij: LiPo, LiFe, NiMH, etc.
mAH van de batterij.
De maximale ontlading van een batterij.
Het aantal cellen in een batterij, in serie of parallel (standaard 1P).
Aanzetten als dit een batterij voor de ontvanger alleen is.
Voor ontvanger batterij: invullen na hoeveel vluchten deze geladen moet
worden.
Aanschafdatum.
Aanschafkosten.
Totaal keer opgeladen (standaard 0, nummer kan worden aangepast voor
logging).
Scan een QR-code om te koppelen aan de batterij (zie details beneden).
Scan een NFC-code om te koppelen aan het model (optioneel, alleen Android).
Selecteer een bestaande foto of maak een nieuwe (indien gewenst is roteren
mogelijk).
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QR Code Labels

Labels kunnen worden gekoppeld aan batterijen. Ieder label moet een uniek ID hebben, dit kan een nummer
of tekst zijn maar mogen geen komma bevatten (,).
Samengestelde batterijen bevatten meerder batterijen (z.g. stick packs). Breng een label aan die meerder unieke
codes bevat (1 voor elke batterij), gekoppeld door een komma. Bijvoorbeeld een stick pack bestaande uit twee
batterijen met ID’s 000011 & 000012 zou een QR moeten hebben met de gegevens “000011,000012”. Wanneer
deze batterij wordt gebruikt hoeft slechts deze ene QR-code te worden gescand om beide batterijen te
selecteren. Voorbeelden van labels kunnen hier worden gevonden: http://flightlog.impey.org
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Setup Locations.
Vanaf de hoofd Setup tab, klik op Locations.

Klik op een bestaande locatie om deze aan te passen of klik op New Location om een nieuwe locatie aan te
maken. De locatie kun je instellen met behulp van deze pagina:

Klik op Get Current Location om de locatie van het apparaat te gebruiken (gps), de huidige locatie en
coördinaten worden weergegeven en de kaart wordt aangepast. Kies Save of Cancel naar keuze.

Version 3.0.0 (Sept 17)

RC Flight & Battery Log

© S. Impey (flightlog@impey.org)

10

Setup Flight Styles
Vanaf de hoofd Setup tab, klik op Flight Styles om deze pagina weer te geven:

Voeg New Styles toe indien gewenst. Om een vliegstijl te verwijderen, klik op een stijl om deze te selecteren en klik
op Delete.

Setup Options
Vanaf de hoofd Setup tab, klik op Options om deze pagina weer te geven:
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Option
Hide retired models

Description
Als een model is gemarkeerd als uit gefaseerd zal deze verborgen worden in de
lijst.
Hide retired batteries
Als een batterij is gemarkeerd als uit gefaseerd zal deze verborgen worden in de
lijst.
Select single pack on QR Scan Al je op de batterij pagina een batterij QR code scant is de standaard actie
batterij
Large text for notes
details pagina te openen. Als je deze optie aanzet dan is de actie dat de batterij
Log flight Time and Date
oplaad knop aan de linkerzijde wordt geactiveerd.
Hide day field in flight
durations
Schakelt een groter dan standaard lettertype in bij descriptions en notes
Parallel charge: mAh per
pack
Standaard wordt allen datum gelogd, met deze optie ook de tijd.
Charge and Fly always
enabled
Als een vlucht langer duurt dan 24 uur, wordt dit b.v. weergegeven als 1.10:00:00
Log discharge in battery log
when flown
(1 dag en 10 uur). Indien dit wordt aangezet wordt het weergegeven in uren
Always log IR on charge
(34:00:00 in dit voorbeeld).
Fuel
Bij parallel laden geven sommige laders het totaal mAh weer voor alle batterijen
en
Temperature
andere per batterij.
Wind Speed
Standaard wordt Charge en Fly ingesteld
Dropbox: Keep old backups
Check due tasks on app start
Tijdens vluchten wordt standaard geen ontladingslog ingevuld (behalve als dit
Only read QR Codes
bekend is). Deze optie genereerd altijd een waarde, standaard is deze 0 mAh.
Disable translation
Bij het opladen wordt standard de IR aangezet.

Setup Dropbox
Vanaf de hoofd Setup tab, klik op Dropbox om deze pagina weer te geven:

Alleen de Login knop wordt eerst weergegeven. Klik hierop en log in op Dropbox. Dit zal alleen de eerste keer
nodig zijn, deze instellingen worden onthouden en de volgende keer automatisch uitgevoerd.
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Backup Data: Maak een back-up van alle data op het apparaat in Dropbox.
Restore Data: Herstel alle data vanuit Dropbox naar het apparaat (alle bestaande data op het apparaat wordt
gewist!)
Import T3chDad RC Flight Log: Voor gebruikers van T3chDad’s app komt deze optie voor import tevoorschijn als
deze gevonden wordt in Dropbox.

Export Data: Selecteer Export data en selecteer welke data. Deze zal de data exporteren naar een bestand op
Dropbox, genaamd “RCLiPoLogExport”
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Models Tab
Klik op de Models tab op een lijst van de opgeslagen modellen weer te geven.

Klik op een model om meer informatie over dat model te zien.
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Voeg een nieuwe vlucht toe aan het logboek door op de knop Flight te klikken:

Als een model is gecrasht gedurende een vlucht, tik op Good Flight en selecteer de reden waarom uit de lijst.
De Flight Style (Vliegstijl) kan worden geselecteerd uit een lijst indien gewenst
Normaal zouden batterijen gemarkeerd als opgeladen moeten zijn voor het vliegen. Als je deze stap wil overslaan,
klik dan Charge and Fly (Opladen en Vliegen) optie aan. Dit zal alle geschikte batterijen laten zien in de opzoeklijst.
Selecteer het barcode symbool

om QR-codes te scannen om de batterij automatisch te selecteren.

Indien je van plan bent om de batterijen tot opslag niveau te gebruiken in plaats van leeg te vliegen,
selecteer dan de optie Fly to Storage Levels (Vlieg tot Opslagniveau).
Als het aan verbruikte mAh bekend is voor een vlucht, bijvoorbeeld door telemetry, kan dit ook worden ingevuld
De laatst bekende Location (Locatie) wordt standaard geselecteerd voor een vlucht. Klik op Current Location
(huidige locatie) om via gps het dichtstbijzijnde locatie ten opzichte van de huidige locatie te vinden (binnen een
straal van 5km)
De Weather, Temperature en Wind Speed (Weer, Temperatuur en Windsnelheid) kan worden ingevoerd, indien
bekend. Indien gewenst kun je ook Notes (Notities)erbij vermelden
Klik op de Retire (uit gefaseerd) knop om een model te markeren als uit gefaseerd. Uit faseren verschuift een
model naar het einde van de model lijst (of maakt het onzichtbaar indien die optie is geselecteerd)
Als de laatste vlucht was geëindigd in een crash verandert de Maintenance (Onderhoud) knop naar Repair
(repareren). Klik op deze knop om de datum, omschrijving en kosten van het onderhoud of reparatie in te voeren.
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De Task knop kan worden gebruikt om diverse geagendeerde taken (bijvoorbeeld onderhoud) op te nemen. Deze
kunnen een datum worden gegeven met een herhaling na zoveel dagen, en/of een aantal vluchten met een
herhaling van een X-aantal vluchten.
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Batteries Tab
Klik op de Batteries tab om een lijst van de opgeslagen batterijen weer te geven:

Klik op de batterij om de details weer te geven, of selecteer een of meer batterijen aan de linkerkant
en klik op de Charge/Storage knop.
Klik op de barcode knop om een QR-code te scannen. Als de code een enkele batterij betreft wort standaard de
details van die batterij zichtbaar. Als de QR-code meerdere batterijen bevat worden deze geselecteerd bij het
scannen.
Batterijen details zier er zo uit:

Klik op de Retire knop om de batterij te markeren als uit gefaseerd, deze batterij zal worden verplaatst naar het
einde van de lijst (of compleet verborgen worden als die optie is geselecteerd)
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Om een batterij op te laden of te ontladen, klik op de Charge/Discharge knop. Vul dan de details in:

Selecteer de Log IR optie om de inwendige weerstand waarde in te vullen voor het laden, het aanzetten van
de Store Cell IRs opent de mogelijkheid om de inwendige weerstand per cel in te voeren.

Logs
Op de model details of de batterij details pagina kun je Log selecteren voor meer informatie, een kalender of inwendige
weerstand grafieken.

Op de Model tab, klik op de Log All Models voor logboek gegevens of kalender voor alle modellen.
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