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ZASTRZEŻENIE 
 
 
 

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą się zmienić bez 
wcześniejszego uprzedzenia. 

 
DELTA LIGHT & OPTICS NIE DAJE ŻADNEJ 
GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO DOKUMENTU, 
W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO 
CELU.  DELTA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
ZAWARTE TU BŁĘDY LUB PRZYPADKOWE, CZY 
WTÓRNE SZKODY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM, 
WYKONANIEM LUB WYKORZYSTANIEM TEGO 
MATERIAŁU. 
 

LTL-XL / LTL-X Mark II SĄ ZBUDOWANE Z EMEMENTÓW 
BĘDĄCYCH NA POWSZECHNEJ LICENCJI PUBLICZNEJ. KOD 
ŹRÓDŁOWY JEST DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE. 
 
 
Uwaga: Zmiany / modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę 
odpowiedzialną mogą znieść prawo użytkownika do korzystania 
z urządzenia. 
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Program LTL RSC 
Oprogramowanie Road Sensor Control, LTL RSC, jest przeznaczone do pracy z urządzeniami 
LTL-XL i LTL-X Mark II. LTL RSC służy do zarządzanie danymi z rejestru, np. pobierania danych 
pomiarowych / pobierania projektów (w zależności od zainstalowanego w urządzeniu 
oprogramowania). 

Program LTL RSC znajduje się w pamięci USB dostarczonej wraz z urządzeniem. 

Wymagania  
Program działa na komputerach z systemem Windows XP lub nowszych. Komunikacja 
odbywa się za pośrednictwem portu USB. 

Instalacja 
Uruchom pakiet oprogramowania LTL RSC. Zawiera on sterowniki i program RSC. 
 

Instalacja sterowników 

Krok pierwszy naciśnij Instaluj sterowniki/Install drivers.  

Naciśnij  Dalej/Next aby kontynuować: 

 
Po chwili sterowniki zostaną zainstalowane. 
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Naciśnij Zakończ/Finish. 

 
 

Instalacja oprogramowania LTL RSC 

Kolejny krok to naciśnięcie Instaluj RSC/Install RSC: 

 
 
Naciśnij Dalej/Next aby kontynuować instalację: 

 
 
 



 
 
Scopus Sp. z o.o. LTL RSC     5  

Jeżeli na komputerze została zainstalowane starsza wersja LTL RSC, należy kliknąć OK, co 
rozpocznie jej odinstalowanie:  

 
 
Po odinstalowaniu starej wersji  LTL RSC, automatycznie nastąpi instalowanie bieżącej. 
 
Naciśnij Zakończ/Finish , by zakońćzyć instalację: 

 
 
Skrót programu pojawi się na pulpicie lub: 

“All programs -> DELTA Roadsensors” klikając przycisk Start w Windows. 
 
Plik programu zostanie zainstalowany na: 

c:\Program Files (x86)\DELTA Roadsensors\LTL RSC\ 
 
Program można odinstalować z pozycji Windows “Odinstaluj program”. Nazwa pogramu to 
“LTL RSC”. 

Podłączenie do komputera 
Połącz LTL-XL / LTL-X Mark II do portu USB w komputerze i włącz urządzenie. Przy pierwszym 
podłączeniu urządzenia, sterownik zakończy instalację dla konkretnego urządzenia. Może to 
chwilę potrwać.  
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Rozpoczęcie pracy z programem RSC  

Naciśnij ikonę skrótu  , aby uruchomić program. 
 
Gdy program połączy się z powodzeniem z urządzeniem, na górze ekranu pojawi się numer 
seryjny urządzenia: 

 

Pasek stanu połączenia 
Gdy urządzenie jest podłączone, status połączenia jest także pokazany na dolnym pasku. 
Czas i data oraz pole z datą są na bieżąco aktualizowane z czasem i datą urządzenia. 

 
 
Czas zostanie pokazany  w formacie odpowiadającym bieżącym ustawieniom czasu w 
systemie Windows. 
 
Jeżeli nie ma połączenia z urządzeniem, czas i data znikną, a na ostatnim polu pokaże się 
komunikat  “brak połączenia”. 

 



 
 
Scopus Sp. z o.o. LTL RSC     7  

Układ RSC 
Po otwarciu LTL RSC pojawi się na ekranie okno: 

 
 
Patrząc od góry mamy zakładkę Log i w niektórych przypadkach także zakładkę Project: 

 
 
Zakładka Projekt jest widoczna tylko wtedy, gdy  podłączone urządzenie obsługuje tę funkcję 
i gdy urządzenie jest podłączone do komputera. Wszystkie wersje LTL-X Mark II oraz LTL-XL z 
GUI w wersji 2.00 lub nowszej obsługują tę funkcję. 
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Zakładka Log 
W zakładce  Log znajduje się linijka z przyciskami narzędzi: 

 
 
Od lewej do prawej, narzędzia w pasku są następujące przyciski: 

 Otwórz chroniony plik 

 Zapisz chroniony plik 

 Zapisz plik Excel 

 Zapisz plik CSV (pliki oddzielone przecinkami) 

 Pobierz rejestr z urządzenia formatu siatki  

 Wyczyść LTL RSC format siatki 

 Wyczyść rejestr urządzenia 

 Drukuj rejestr w formacie siatki  

 Kopiuj pozycję GPS wybranych wierszy do schowka 

 Pokaż GPS odpowiednie dane  w formacie siatki 

 Eksport do Google Earth 
 

Otwieranie chronionego pliku 

Możesz otworzyć chroniony plik naciskając ten przycisk.  
 
Chroniony plik to zaszyfrowany rejestr, posiadający rozszerzenie .RSC. Celem tego pliku jest 
zabezpieczenie danych. Przy pomocy chronionego pliku można udokumentować, że wyniki 
nie zostały zmanipulowane. Zaszyfrowane pliki chronione mogą być ładowane i używane 
tylko przez program LTL RSC. 

Zapisywanie chronionego pliku 

Kiedy rejestr zostanie przeczytany, możesz zapisać go w formacie bezpiecznego pliku. Nawet 
gdy edytujesz rejestr i manipulujesz danymi, oryginalny zestaw danych jest  zachowany, i 
możesz go zapisać w dowolnym momencie 

Zapisywanie w pliku Excel  

Aktywny rejestr może zostać zapisany jako plik Excel. Plik Excel nie zawiera żadnych 
graficznych prezentacji, np. ikony oznakowania drogowego, ale będzie wyświetlał je jako 
liczby. "Lista tłumaczenia" znajduje się w Załączniku A. 

Zapisywanie w pliku CSV  

Możesz zapisać aktywny rejestr, jako plik  CSV. Dzięki temu można wyeksportować dane z 
rejestru do prawie każdej aplikacji. 
Plik CSV nie zawiera żadnych prezentacji graficznych, np. ikony oznakowania drogowego. 
Informacje graficzne będą wyświetlane jako liczby. "Lista tłumaczeń" znajduje się w 
Załączniku A. 

Wyczyść LTL RSC Rejestr 

Kliknięcie przycisku Wyczyść rejestr/Clear grid usuwa rejestr z komputera. 

Wyczyść rejestr LTL-XL / Mark II  

Kliknięcie przycisku Wyczyść rejestr/Clear Log usuwa rejestr w urządzeniu.  
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Uwaga: Gdy naciśniesz ten przycisk wszystkie dane rejestrze urządzenia zostaną utracone. 

Drukuj rejestr 

Przycisk Drukuj rejestr/Print Log pozwala na wydruk zawartości aktywnego rejestru. 

Kopiuj informacje GPS 

Skopiuj do schowka informacje GPS w wybranych wierszach. Na przykład.: 
5552.46098,N,01229.74914,E,1,12,0.76,w84 
 

Uwaga:  więcej informacji o formacie szerokości i długości geograficznej w Załączniku A. 

Pokaż /Ukryj pozycję GPS 

Po kliknięciu tego przycisku można przełączać widoczność informacji o GPS w rejestrze. 
Stosuje się go, by zminimalizować liczbę kolumn i zapewnić widoczność danych na ekranie. 
Jeśli zdecydujesz się zapisać rejestr jako plik chroniony, informacje zostaną zachowane 
nawet jeśli pozycja GPS jest ukryta. 

Pobierz rejestr z urządzenia 

Kliknięcie przycisku Czytaj rejestr/ Read Log   powoduje, że cała zawartość rejestru 
zostanie załadowana z urządzenia do postaci siatki. 

 
 

Uwaga: użytkownik może zmienić w dowolnym czasie pobrany do postaci siatki 
rejestr, poprzez podwójne kliknięcie komórki, w której dane będą zmieniane. Zmiany 
te pojawią się zarówno w pliku Excel, jak i CSV; Jednak plik chroniony zawsze zawiera 
oryginalne dane. 
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Dane wyświetlane w zakładce Log 

W górnej części siatki Log można zobaczyć różne dane, które zostały zarejestrowane przez 
LTL i przeniesione do siatki Log. Znajdziesz tu następujące dane, począwszy od lewej: 
 

 
 

 Liczbę indywidualnych pomiarów 

 ID serii drogi 

 Liczbę indywidualnych pomiarów, którym nadano ID serii 

 Datę pomiaru 

 Czas pomiaru 

 Wartość RL  

 Średnia wartość pomiarów RL dla danej ID serii 

 Wartość Qd**** 

 Średnia wartość pomiarów Qd dla danej ID serii**** 

 Wybrany typ średniej (stały lub ruchomy) 

 Zarejestrowane błędy lub ostrzeżenia 
 
 

 
 

 Temperatura 

 Wilgotność względna 

 Nazwa użytkownika 

 Ikona oznakowania drogowego 

 Cztery kolumny z danymi lokalizacyjnymi GPS* 

 Informacja GPS fix** 

 Liczba dostępnych satelitów, gdy wykonywano pomiar 

 GPS jakość danych (HDOP < 1.0 doskonała)** 

 informacje o punkcie odniesienia GPS** 

 Trzy kolumny związane związane z Timerem wilgoci*** 
 
      * Więcej o formacie współrzędnych w Załączniku A 
      ** Więcej informacji o tych wartościach w Instrukcji obsługi  LTL-XL / Mark II     
      *** Informacja o Timerze wilgoci. Więcej informacji w Instrukcji obsługi  LTL-XL / Mark II 
      **** pomiar Qd jest możliwy przez LTL-XL , natomiast LTL-X Mark II nie mierzy Qd  
 

Sortowanie danych 

Dane pokazane w formacie sieci można sortować, klikając w jeden z nagłówków kolumn. 
Mały trójkąt wskaże, która kolumna jest sortowana. " trójkąt ustawiony w górę" sortuje od 
najmniekszego do najwyższego lub A-Z. A "Trójkąt ustawiony w dół" będzie porządkować 
dane od najwyższego do najniższego lub Z-A. 

  
 

Lista ID serii 

Jeżeli podczas pomiaru użyto ID serii  Log w układzie siatki będzie zawierał kilka zakładek: 
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Zgodnie z użytymi ID serii oraz jedna zakładko pokazująca wszystkie serie (*ALL*). Zakładki 
działają jak filtr, pokazujący  tylko z danej serii. 

Błędy i ostrzeżenia 

Jeżeli w trakcie pomiaru wystąpi problem pojawi się tekst ostrzeżenia, który zostanie tez 
zapisany w rejestrze razem z pomiarem. Tekst ostrzeżenia zostanie też wyświetlony na 
ekranie po uruchomieniu programu LTL RSC, w kolumnie błędy/ostrzeżenia, np.: 

 
 

Jakość GPS 

Jakość  sygnału GPS pokazują następujące dane: 

 “satsinfix” pokazuje liczbę satelitów użytych do obliczenia pozycji. Zazwyczaj im 
więcej pokazanych satelitów, tym większa precyzja. 

 

 “gpsdhop” pokazuje “ szacunkowy błąd” pozycji. Wartość HDOP*  <1 wskazuje 
wysoką precyzję pozycji. Sygnały HDOP pomiędzy 1 i 5 wskazują dobrą precyzję i 
wartości HDOP >5 - słabą precyzję. 

 
      *) poziome rozmycie dokładności 
 

Eksport danych GPS do Google Earth 

Można wyeksportować dane rejestru zawierające pozycjonowanie GPS do Google Earth. 
 
Przed wyeksportowaniem danych należy wybrać wiersze, które chcemy nanieść na mapę. 
Jeżeli nie wybierzemy żadnych danych,  program automatycznie wybierze wszystkie wiersze. 
Dane można zaznaczyć przy użyciu klawiszy, jak przy pracy z systemem Windows:  

 shift + lewy przycisk myszy zaznaczy grupę.  

 ctrl + lewy przycisk myszy zaznaczy /  odznaczy pojedyncze wiersze. 
 

Po naciśnięciu przycisku  , otworzy się nowe okno do ustawienia parametrów dla 
eksportu. 

 
 
W polu Limity można wprowadzić wartość kontrolującą wyświetlanie danych 
przedstawionych w Google Earth (GE). Wartości RL niższe od ustalonego limitu pokazane 
będą w kolorze czerwonym. Wartości RL wyższe od ustalonego limitu pokazane będą w 
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kolorze zielonym. Ta funkcja nie jest dostępna dla parametru Qd. 
 
W polu Etykiety można zdecydować o tym, co zostanie wyświetlone na ekranie. Na 
poniższym przykładzie zostało przedstawione ID.  
Zaznacz Auto start Google Earth,  kliknij OK, a program Google Earth uruchomi się 
automatycznie. Pozycjonowanie pomiarów (z pliku KML) zostanie wyświetlane na ekranie. 
 

 
 
Tekst pokazany przy każdym z punktu danych w GE, to  numer ID serii i numer kolejny 
pomiaru RL. Po kliknięciu na punkt z danymi, wyskoczy okno, w którym znajdą się pozostałe 
informacje o pomiarze, np.: wartość RL . 
 

 
  

Uwaga: 
Aby móc korzystać z plików z rozszerzeniem 
kml, należy zainstalować na komputerze 
Program Google Earth. 
Korzystając z "Oprogramowanie Google" 
zgadzasz się przestrzegać następujących 
warunków korzystania z usługi oraz 
warunków prawnych podanych na stronie: 
http://www.google.com/intl/en_us/help/le
galnotices_maps.html or existing “Google 
Terms of Service”. 
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Zakładka Projekt 
W zakładce Projekt można przygotować projekt (listę ID Serii i ikon oznakowania drogowego) 
do późniejszego przesłania do LTL-X Mark II lub LTL-XL. Urządzenia, które obsługuję tę funkcję to  

wszystkie wersje LTL-X Mark II oraz LTL-XL z GUI w wersji 2.00 lub wyższej. Pamiętaj, aby móc 
korzystać z zakładki Projekt urządzenie musi być podłączone do komputera. 

Zadanie ID serii 

ID serii jest etykietą. Na przykład może to być nazwa drogi, na której wykonano pomiar. 
Chociaż pomiary można wykonywać bez wybierania ID serii, korzystanie  z niej jest wygodne 
do grupy (nazwy) pomiarów dla danego miejsca, drogi lub części drogi dla łatwiejszego 
rozpoznania każdego pomiaru. 
 
ID Serii takiej grupy pomiarów zostanie zapisana w rejestrze razem z wynikiem pomiarów. ID 
Serii musi zostać wybrany przed pomiarem. 

 
 
  

Load Project 

Save Current Project 

Print Current Project 

Add New Series 
ID 

Remove selected Series ID 

Clear Project 

Clear All ID’s in the instrument 

Upload Project to the instrument 

Download Project from the instrument 
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Twórz nowy projekt: 

1. Kliknij przycisk Dodaj nową ID Serii  
2. Wprowadź nazwę ID Serii 
3. Kliknij OK 

 

 
 
Po dodaniu ID Serii, wyświetli sie sześć linii oznakowania drogowego. Linie oznakowania są 
zaprogramowane dla ID Serii (aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach domyślnych 
patrz instrukcja LTL-X Mark II lub LTL-XL,). Oznakowanie może zostać zmienione poprzez 
dwukrotne kliknięcie każdej ikony z osobna, a następnie wybrane z poniższej listy: 
 

 
 

 
Jeżeli chcemy dołączyć ID Serii pomiędzy dwoma istniejącymi ID Serii, należy nacisnąć 

równocześnie Ctrl i  
 
Podwójne kliknięcie na nazwę ID Serii spowoduje zmianę nazwy. 
Jeśli ID Serii zawiera więcej niż 19 liter, ID zostanie skrócony po wprowadzeniu użytkownika. 

Usuwanie ID Serii 

ID Serii może zostać usunięte z projektu, po wybraniu i kliknięciu  
Uwaga: Nie pojawi się żadne ostrzeżenie. Po kliknięciu przycisku wybrana seria zostanie 
usunięta. 
 
Przesłanie projektu do LTL-X Mark II / LTL-XL 
Przesłanie projektu do urządzenia odbędzie się po kliknięciu przycisku Prześlij/Upload. 

Uwaga: W większości przypadków ID Serii zostanie przesłany w odwrotnej kolejności, co 
oznacza, że ostatnie ID Serii na liście projektów będzie pierwsze na liście ID Serii w LTL-X 
Mark II / LTL-XL. 
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Po przesłaniu, można wybrać ID Serii ID na LTL-X Mark II / LTL-XL poprzez kliknięcie ikony  

  w górnym rzędzie ekranu pomiarowego (LTL-X Mark II / LTL-XL). 

Pobieranie projektu do RSC 

Kliknij przycisk Pobierz / Download, aby dołączyć ID Serii z urządzenia do bieżącego projektu,. 
Jeżeli chcesz, aby Twój projekt zawierał tylko ID Serii z urządzenia, należy wyczyścić stronę 
projektu przed jego pobraniem do programu RSC. 

Zapisanie projektu: 

Jeżeli chcesz zapisać projekt w komputerze, do dalszego wykorzystania, naciśnij  Zapisz/Save.  

Wczytywanie projektu 

Jeżeli chcemy otworzyć zapisany projekt, należy kliknij Wczytaj Projekt/Load Project. 
Pliki projektu to pliki tekstowe, które można edytować w zwykłym edytorze tekstu. Każdy 
wiersz w pliku tekstowym reprezentuje ID Serii. 
Zazwyczaj po nazwie ID Serii następuje sześć oddzielonych przecinkami liczb 
reprezentujących sześć linii oznakowań drogowych. Jeżeli zastosowano tylko ID Serii, 
zastosowane będą standardowe linie oznakowania. Jeśli linia w pliku projektu zawiera 
między 1 a 5 oznakowań, wyświetli się komunikat o błędzie. 
Jeśli ID zawiera więcej niż 19 liter, wówczas ID zostanie skrócone po wprowadzeniu 
użytkownika. 
Oznacza to, że można łatwo stworzyć listę np. nazw dróg przy użyciu Notatnika Windows. 
Wystarczy pamiętać, aby używać rozszerzenia .prj w nazwie pliku. 

Drukowanie projektu  

Kliknij ikonę Drukuj Projekt/ Print Project. Ikona będzie nieaktywna jeżeli lista ID Serii jest 
pusta. 

Kasowanie Projektu 

Jeżeli chcesz skasować projekt naciśnij  Skasuj Projekt/Clear Project. 

Kasowanie ID w LTL-X  

Jeżeli chcesz usunąć wszystkie  ID Serii zapisane w LTL-X Mark II / LTL-XL, naciśnij Kasuj LTL-X 

ID /Clear LTL-X ID’s. 
Uwaga: Wszystkie rejestry z ID Serii w urządzeniu zostaną usunięte! 
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Załącznik A 

Lista ikon oznakowania drogowego: 

Podczas eksportowania danych do programu Excel lub CSV ikony graficzne nie będą 
wyświetlane jako grafika, leczt będą przedstawione jako liczby. Numery przypisane do 
poszczególnych ikon są przdstawione poniżej: 

1 
 

13 
 

2 
 

14 
 

3 
 

15 
 

4 
 

16 
 

5 
 

17 
 

6 
 

18 
 

7 
 

19 
 

8 
 

20 
 

9 
 

21 
 

10 
 

22 
 

11 
 

23 
 

12 
 

24 
 

 
 
Format szerokości i długości geograficznej 
Szerokość i długość geograficzna są odtwarzane w formacie: 
 Stopnie, minuty i (po przecinku) Ułamki Minut. 
Aby przeliczyć na Stopnie i Ułamki stopni, lub Stopnie, Minuty, Sekundy i Ułamki Sek. -  
Minuty i Ułamki Minut muszą zostać przekonwertowane. Na przykład: 
4717.112671,N,00833.914843,E oznacza: 
 

Szerokość 47 Stopni, 17.112671 Minut Północ 
Długość 8 Stpni, 33.914843 Minut Wschód 

lub 

Szerokość 47 Stopni, 17 Minut, 6.76026 Sekund 
Długość 8 Stopni, 33 Minuty, 54.89058 Sekund 

lub 

Szerokość 47.28521118 Stopni 
Długość 8.56524738 Stopni 


