
9100-0410-01 Rev A 

Informações Confidenciais e Privadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SmartOneTM v2.0Manual do Usuário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do Usuário Informações Confidenciais e Privadas 

 

 
 
 

Este manual é baseado na versão de produção do Globalstar SmartOne C. Alterações de software 

podem ter ocorrido após a impressão deste. 
 

 
A Globalstar se reserva ao direito de realizar modificações nas especificações técnicas e do produto sem 
prévio aviso. 

 

 
Globalstar Inc. 

 

300 Holiday Square 

Blvd. Covington, LA 

70433 

 
 
Direitos Autorais© 2015 Globalstar® 

Incorporated. Todos os direitos 

reservados. 

 
 
Globalstar® é um marca registrada de Globalstar Incorporated. 

 

. 
 

Todas as outras marcas ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. 
 

 
Impresso nos Estados Unidos da América. 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do Usuário Informações Confidenciais e Privadas 

 

 

Sumário 
 

1. Recursos Básicos do SmartOne ............................................................................... 1 

Visão geral ............................................................................................................................................ 1 

Modos de Operação ............................................................................................................................. 1 

Serviço de Mensagem Padrão ...................................................................................................... 1 

Serviço de Mensagem Reduzido .................................................................................................. 2 

Alerta de Item Roubado ................................................................................................................ 2 

Entradas ................................................................................................................................................ 3 

Comandos Seriais ................................................................................................................................. 3 

Comunicações via Satélite .................................................................................................................... 4 

Rede de Satélites Globalstar ................................................................................................................ 5 

2. Inicializando ........................................................................................................ 6 

O Aparelho SmartOne ........................................................................................................................... 6 

Instalação das Baterias ................................................................................................................. 6 

Ligar e Desligar  ............................................................................................................................ 6 

Montagem  .................................................................................................................................... 6 

Visão Geral da Programação  ............................................................................................................... 7 

Entradas ........................................................................................................................................ 7 

Instalação do Software de Configuração  ..................................................................................... 7 

Conexão de Dispositivos ............................................................................................................... 7 

3. Visão Geral do Software de Configuração do SmartOne  ................................................. 8 

Painel de Entrada de Dados do Usuário .............................................................................................. 8 

Painel de Status  ................................................................................................................................... 9 

Tabela de Exibição de Status ESN  .............................................................................................. 9 

Botão da Listagem de ESN(s)  ...................................................................................................... 9 

Botão de Visualização de Resumo  .............................................................................................. 9 

Botão de PROGRAMAÇÃO  ......................................................................................................... 9 

Barra de Ferramentas  ........................................................................................................................ 10 

Menu de Arquivos  ...................................................................................................................... 10 

Menu de Ferramentas  ................................................................................................................ 12 

Menu de Ajuda  ........................................................................................................................... 14 

4. Painel de Entrada de Dados do Usuário .................................................................... 15 

Aba de Inicialização  ........................................................................................................................... 15 

Serviço de Mensagem Padrão .................................................................................................... 15 

Modo de Serviço de Mensagem Padrão - Sem Movimento .................................................. 15 

Modo de Serviço de Mensagem Padrão - Com Movimento .................................................. 15 
  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do Usuário Informações Confidenciais e Privadas 

 

 
Modo Serviço de Mensagem Reduzido ...................................................................................... 16 

Alerta de Item Roubado .............................................................................................................. 16 

Serviço de Mensagem Padrão - Sem Movimento .............................................................................. 16 

Aba de Mensagens de Localização  ........................................................................................... 16 

Aba de Configurações de Entradas  ........................................................................................... 18 

Aba de Opções  .......................................................................................................................... 19 

Modo de Serviço de Mensagem Padrão - Com Movimento ............................................................... 20 

Aba de Configurações de Movimento  ........................................................................................ 20 

Aba de Mensagens de Localização  ........................................................................................... 21 

Aba de Configurações de Entradas  ........................................................................................... 22 

Aba de Opções  .......................................................................................................................... 23 

Modo Serviço de Mensagem Reduzido .............................................................................................. 24 

Alterar Aba de Localização ......................................................................................................... 24 

Aba de Configurações de Entradas  ........................................................................................... 26 

Aba de Opções  .......................................................................................................................... 27 

Alerta de Item Roubado ...................................................................................................................... 28 

Alterar Aba de Localização ......................................................................................................... 28 

Aba de Configurações de Entradas  ........................................................................................... 30 

Aba de Opções  .......................................................................................................................... 31 

5. Mensagens ....................................................................................................... 32 

Tipo de Mensagem Global  ................................................................................................................. 32 

Classe de Mensagem Tipo 0  ............................................................................................................. 32 

Formato de Mensagem  ......................................................................................................... 32 

Mensagem de Localização  ........................................................................................................ 34 

Mensagem de Acionamento do Dispositivo  ............................................................................... 34 

Mensagem de Alerta de Alteração da Área de Localização  ...................................................... 34 

Mensagem de Entrada de Status Alterado  ................................................................................ 34 

Mensagem de Estado Indesejado de Entrada  ........................................................................... 34 

Mensagem de Recentralização ...................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 34 

Classe de Mensagem Tipo 1  ............................................................................................................. 35 

Tipo de Mensagem Truncada – Pacote Único ............................................................................ 35 

Tipo de Mensagem Truncada – Versão de Pacote Múltiplo ....................................................... 36 

Classe de Mensagem Tipo 2  ............................................................................................................. 37 

Tipo de Mensagem Bruta – Versão de Pacote Único ................................................................. 37 

Tipo de Mensagem Bruta – Versão de Pacote Múltiplo .............................................................. 37 

Classe de Mensagem Tipo 3  ............................................................................................................. 38 

Mensagem de Diagnóstico  ......................................................................................................... 38 
  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do Usuário Informações Confidenciais e Privadas 

 

Mensagem de Substituição de Bateria  ...................................................................................... 39 

Mensagem 'Entre em Contato com o Prestador de Serviço'  ..................................................... 39 

Mensagem de Armazenamento/Contagem  ............................................................................... 39 

Prioridade de Serviço de Mensagem  ................................................................................................. 40 

Priorização de Taxas de Relatórios de Mensagem Periódica Padrão ........................................ 40 

Prioridades de Mensagem  ......................................................................................................... 40 

6. Comandos Seriais ............................................................................................... 41 

Formato de Pacote Serial (comandos e respostas) ........................................................................... 41 

Campos de Pacote Serial ................................................................................................................... 41 

Algoritmo CRC  ................................................................................................................................... 42 

Tipos de Pacote Serial  ....................................................................................................................... 42 

Enviar Mensagem Truncada (tipo de mensagem serial 0x26) ........................................................... 43 

Enviar Mensagem Bruta (tipo de mensagem serial 0x27) .................................................................. 44 

Linha de Sincronia .............................................................................................................................. 45 

7. Conexão de Dispositivos Seriais ao SmartOne ........................................................... 46 

Apêndice A - Glossário de Termos .............................................................................. 47 

Apêndice B - Suporte Técnico ................................................................................... 50 

Apêndice C - Declaração de Exposição à Radiação RF ........................................................ 

 .......................................................................................................................... 51 

Apêndice D - Notificações Regulatórias ....................................................................... 52 

Avisos da FCC/IC ................................................................................................................................ 52 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) .................................................................................................................. 52 

Avis de la FCC/IC ................................................................................................................................ 52 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)1 ................................................................................................................ 52 

Avisos CE ............................................................................................................................................ 53 

Apêndice E – Avisos em Geral ................................................................................... 54 

Apêndice F – Especificações e Normas ........................................................................ 55 

Apêndice G – Decodificação de Latitude/Longitude ......................................................... 56 

Apêndice H – Decodificação de Mensagem Padrão ......................................................... 57 

Apêndice I – Decodificação de Mensagem de Diagnóstico ................................................ 58 

Apêndice J - Decodificação de Mensagem de Armazenamento/Contagem ............................. 59 

Apêndice K – Cabos de Entrada Externa ...................................................................... 60 

Apêndice L – Estimativa de Duração da Vida Útil ................................................................................. 61 

 



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 1 

 
 

1. Recursos Básicos do SmartOne 
 

 

Visão Geral 
 

O SmartOne foi projetado para rastrear a posição de trailers, 

contêineres de carga, equipamentos de construção pesada, 

geradores, barcos/barcaças e quaisquer outros ativos mobiliários. O 

SmartOne também apresenta 2 entradas de contato seco, a fim de 

gerenciar o tempo de funcionamento dos motores e/ou outras 

entradas de alarme, e uma porta serial para sensores passivos e 

inteligentes. 
 

O SmartOne processa sinais de satélite de GPS para obter sua 

posição em termos de longitude e latitude, e transmite essas 

informações na Rede de Satélite da Globalstar. Além das 

informações de posicionamento, o SmartOne transmite outros tipos 

de mensagem, que incluem status da bateria, status do alarme de 

entrada e informações de diagnóstico. O SmartOne é configurado 

utilizando-se um computador e um cabo de conexão USB para 

comunicar essas mensagens em determinados momentos e/ou sob 

determinadas condições. 

 

Modos de Operação 
 

O SmartOne pode ser configurado para operar em três Modos diferentes: 
 

 Modo de Serviço de Mensagem 

 Modo Serviço de Mensagem Reduzido 

 Alerta de Item Roubado 
 

Serviço de Mensagem Padrão 
 

No Modo Serviço de Mensagem Padrão, o SmartOne reporta sua posição em intervalos regulares de 

tempo, que são programados durante o processo de configuração. O Modo Serviço de Mensagem Padrão 

pode ser configurada ainda para utilizar o sensor interno de movimento do SmartOne. Se habilitado, o 

SmartOne transmitirá sua posição em intervalos de tempo regulares, configurados de maneira 

independente, quando o aparelho estiver Em Movimento. 
 
As mensagens de localização podem ser programadas para ser constantes (Intervalo de Mensagem) ou o 

aparelho pode ser configurado para utilizar até 12 atrasos diferentes em sequência (Mensagem -Horário(s) 

do Dia). O Intervalo de Mensagem pode ser programado para intervalos de 1 minuto, de 35 minutos até 45 

dias. 
 

 Exemplo de Intervalo de Mensagem: O SmartOne está configurado para emitir relatórios a cada 

24 horas quando não estiver Em Movimento, e a cada 2 horas quando estiver Em Movimento. Se o 

SmartOne entrou em movimento a qualquer hora do dia, o Intervalo de Mensagem Em Movimento 

deverá se dar a cada 2 horas, a começar quando o SmartOne iniciou o movimento. 

 Exemplo de Mensagem-Horário(s) do Dia: O SmartOne é configurado para emitir uma 

mensagem de horário do dia às 9:00h, uma segunda mensagem de horário do dia às 12:00h, uma 

terceira mensagem de horário do dia às 20:00h, e uma vez a cada 1 hora quando estiver Em 

Movimento. O SmartOne transmitirá 3 mensagens por dia, nos mesmos horários configurados, 

todos os dias. Se o SmartOne entrou Em Movimento, ele transmitirá sua mensagem de localização 

a cada 1 hora. 
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 Exemplo de Utilização: Uma Empresa deve reportar as localizações de GPS de seus contêineres 

com substâncias químicas duas vezes por dia. Com base neste requisito a Empresa tem 2 

opções: configurar um intervalo de mensagem de 12 em 12 horas: as primeiras 12 horas se 

iniciam assim que o aparelho é ligado ou quando se configura mensagens para horários do dia, as 

mensagens são emitidas às 12:00, meio -dia e às 0:00, meia noite. 
 

 

Serviço de Mensagem Reduzido 
 

O Modo Serviço de Mensagem Reduzido estende o tempo de vida útil da bateria associado à transmissão 

de mensagem na rede de satélites da Globalstar, enviando mensagens em um intervalo mínimo quando o 

ativo estiver em uma área definida, e transmitindo em um intervalo maior quando o ativo estiver mudando 

de localização. Estes intervalos de mensagem são configurados como parte do processo de configuração, 

com base no conceito de que a emissão repetida de informações de uma mesma localização, quando um 

ativo não se moveu para fora de sua área definida, é redundante e não acrescenta informações úteis sobre 

sua localização atual. 
 

Ao comparar as informações de posição atuais e anteriores, o SmartOne determina se a localização está 

mudando. A área determinável em que o aparelho deve permanecer no Modo Serviço de Mensagem 

Reduzido é chamada Área de Mudança de Localização, e é um quadrado. Quando o SmartOne vai além 

dos limites do quadrado, considera-se sua localização como: em mudança ou realocação. 
 

Exemplo de Utilização: Um operador de frota possui 1.000 trailers. Quando o(s) trailer(s) está(ão) em 

um depósito, desejam receber uma mensagem de localização por dia. Desejam, ainda, uma 

notificação de mensagem em até 1 hora, quando um trailer tiver deixado o depósito. Por último, 

desejam uma mensagem de localização a cada 3 horas quando um trailer estiver se deslocando entre 

depósitos. Com base nestas solicitações, o operador de frota precisará configurar a Área de Mudança 

de Localização (tamanho dos depósitos que os trailers visitarão), o intervalo de mensagem enquanto 

os trailers estiverem na Área de Mudança de Localização (1 ao dia), o intervalo no qual o SmartOne 

verificará sua localização enquanto houver um Estado de Vibração e dentro da Área de Mudança de 

Localização (1 por hora), configurar a quantidade de mensagens enquanto o trailer estiver deixando a 

Área de Mudança de Localização (1 Mensagem de Alerta de Área de Mudança de Localização) e o 

intervalo de mensagem enquanto os trailers estiverem em trânsito entre os depósitos. 

 

Alerta de Item Roubado 
 

Quando o SmartOne é configurado para operar no Modo de Alerta de Item Roubado, ele diferencia entre 

movimento autorizado e não autorizado de um ativo. Quando a energia utilizada pelo SmartOne é 

desligada, todos os movimentos do ativo são considerados autorizados. Quando a energia é ligada, o 

SmartOne obtém uma posição dos satélites de GPS. A posição é utilizada para estabelecer o centro da 

Área de Mudança de Localização definida no Modo Alerta de Item Roubado. Quando estiver na Área de 

Mudança de Localização, o SmartOne obtém as posições fixas em um intervalo estabelecido durante a 

configuração. Enquanto o SmartOne permanecer na Área de Mudança de Localização, todos os 

movimentos são considerados autorizados. 
 

Uma vez que a posição do SmartOne é externa à Área de Mudança de Localização, é dado um alerta ao 

SmartOne sobre um movimento não autorizado e é enviada imediatamente uma mensagem de localização 

(Mensagem de Alerta de Mudança de Localização). O SmartOne continua então enviando mensagens de 

localização em um intervalo de mensagem determinado durante o processo de configuração, até que a 

energia seja desligada ou a carga da bateria acabe. 
 

Exemplo de Utilização: Uma construtora tem trabalhado em um canteiro de obras por 1 ano e quer 

garantias de que os geradores e outros equipamentos pesados no local não sejam roubados. A 

empresa deseja verificar a localização de seus equipamentos 12 vezes por dia, a cada 2 horas, para 

confirmar que o ativo não foi roubado, porém, deseja receber apenas uma mensagem de localização 

por dia. Com base nestes requisitos, a construtora precisará configurar a Área de Mudança de 

Localização (tamanho do canteiro de obras), o intervalo de mensagem enquanto o ativo estiver dentro 
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da Área de Mudança de Localização (1 ao dia), o intervalo no qual o SmartOne verificará sua 

localização enquanto houver um Estado de Vibração e dentro da Área de Mudança de Localização (a 

cada 2 horas) e o intervalo de mensagem se o ativo estiver fora da Área de Mudança de Localização 

(roubado). 
 

 

Entradas 
 

O SmartOne apresenta uma porta I/O aterrada, duas entradas de contato seco, desligamento e redução de 

energia, e linhas de comunicação serial. 
 

O SmartOne permite o envio de Mensagens Alteradas de Status de Entrada para ambas Entrada1 e 

Entrada 2. As Entradas devem ser impostas por, no mínimo, 5 segundos, de modo que sejam 

reconhecidas. 
 

Exemplo de Utilização: Uma construtora precisa documentar, de acordo com seu contrato, quando 

inicia seu expediente e quando encerra seu expediente. Com base neste requisito, o SmartOne pode 

ser conectado a uma chave de ignição e configurado para enviar uma transmissão com a localização 

quando o estado da entrada mudar. 
 

O SmartOne permite ainda que o usuário defina o Intervalo de Mensagem enquanto as Entradas estiverem 

em um Estado Indesejado, seja Aberto ou Fechado. 
 

Exemplo de Utilização: A empresa possui contêineres remotos em locais de trabalho e gostariam de 

saber se uma porta foi deixada entreaberta. A empresa deseja receber uma notificação a cada 2 horas 

caso uma porta tenha sido deixada entreaberta. Com base nesta solicitação, o SmartOne deve ser 

conectado a uma sensor de porta aberta com a Mensagem de Estado Indesejado de Entrada 

habilitada e definida como Aberta, com um Intervalo de Mensagem de 2 horas. 

 
Observação: O SmartOne utiliza uma janela de "histerese" de 5 minutos a fim de impedir o envio de 

alarmes falsos. Isso significa que apenas uma mensagem de mudança de status pode ser 

enviada durante qualquer janela de 5 minutos. Quaisquer mudanças de status subsequentes 

serão detectadas, porém, não serão reportadas. Múltiplas mudanças de status durante 

qualquer janela de 5 minutos resultarão na transmissão de disparos incorretos. Consulte a 

página 33 para saber mais sobre Mensagem de Entrada de Status Alterado. 
 

O SmartOne pode enviar uma Mensagem de Armazenamento/Contagem em um intervalo regular 

configurável e/ou com base nos múltiplos configuráveis de horas armazenadas e/ou quantidade de eventos 

contabilizados ou horas de vibração. 
 

Exemplo de Utilização 1: Uma construtora precisa receber relatórios sobre períodos semanais de 

funcionamento de motores para que possa gerenciar o agendamento de manutenção de seu 

maquinário pesado. Com base neste requisito, a empresa deve programar uma Mensagem semanal 

de Armazenamento/Contagem. 
 

Exemplo de Utilização 2: Uma construtora deseja garantias de que nenhum equipamento opere por 

mais de 400 horas sem manutenção. Com base neste requisito, a empresa deve programar uma 

Mensagem de Armazenamento/Contagem para cada 400 horas de uso. 
 

O SmartOne pode enviar ambas as mensagens de Mudança de Status e de Estado Indesejado com base 

na vibração. 

 

Comandos Seriais 
 

O SmartOne utiliza a porta I/O para configurar a unidade bem como a interface para passivo remoto e 

sensores inteligentes. São fornecidos dois comandos na interface do aparelho para dar suporte aos 

sensores inteligentes. Sensores externos ou instrumentos que possam formatar e se comunicar com o 

SmartOne também podem enviar dados do usuário através do SmartOne, utilizando esses dois comandos. 
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O SmartOne se conecta a sensores inteligentes através do Cabo de Entrada Externa do SmartOne 

(consulte o Apêndice K – Cabo de Entrada Externa)  
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Comunicações via Satélite 
 

O SmartOne se comunica com ambas: a Rede de satélites GPS e a Rede de Satélites da Globalstar. 

Todas as localizações de GPS são retiradas da rede GPS e todas as transmissões são enviadas através 

da Rede de Satélites da Globalstar. 
 

 
 

O SmartOne tem a capacidade exclusiva de verificar suas coordenadas de GPS em uma taxa 

programável, enquanto está dentro da Área de Mudança de Localização, sem de fato enviar uma 

mensagem através da Rede de Satélites da Globalstar. 
 

Afim de enviar uma Mensagem de Localização, o SmartOne será inicializado em intervalos programados 

ou em um determinado horário do dia, e começará a obter uma localização GPS. Uma vez que receba a 

localização GPS, o SmartOne iniciará a transmissão de sua localização à Rede de Satélites da Globalstar. 
  

Rede de Satélites Globalstar LEO 

Rede de Satélites GPS 

Ativos com Dispositivos SmartOne 

Centro de 
Dados 

Globalstar 

Backoffice de 
VAR/Cliente 

Serviço de 
Mensagens por 

E-mail e 
Celular para o 

Cliente 

Acesso aos 
Dados de 
Ativos do 
Cliente 
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Rede de Satélites Simplex da Globalstar 
 

A rede consiste em mais de 32 satélites de órbita 

terrestre baixa (LEO) que estão constantemente na 

órbita da Terra e que completam suas órbitas em 

menos de 2 horas. Por isso, o SmartOne estará em 

contato com ao menos um dos satélites durante 

cada transmissão programada. Nas redes de 

comunicação LEO, os satélites estão 

constantemente mudando suas posições no céu 

com relação ao transmissor na Terra. Isto minimiza 

os efeitos de sombreamento observados em 

sistemas de satélites onde o aparelho mobiliário 

deve ser apontado para uma direção específica no 

céu. Os satélites geoestacionários também ficam em 

órbita, em uma altitude muito maior, e se movem ao 

longo do Equador. 
 

As mensagens são transmitidas a partir do SmartOne através da Rede de Satélites da Globalstar, 

utilizando uma conexão apenas ascendente (transmissão de dados em uma só direção) e são recebidas 

por uma Estação Terrestre da Globalstar. As mensagens são enviadas através de um servidor HTTP ou 

FTP à Internet, e são recebidas pelo VAR ou pelo aplicativo de backoffice do consumidor final, e 

convertidas em dados demandáveis. 
 

O SmartOne enviará cada mensagem 3 vezes para garantir que a mensagem seja recebida pela 

Constelação de Satélites da Globalstar. Uma vez que o Globalstar recebeu a mensagem, quaisquer 

mensagens duplicadas remanescentes são ignoradas e descartadas (ao VAR ou à conta do usuário final, é 

cobrado somente 1 envio). 
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2. Inicialização 
 

O Aparelho SmartOne 
 

Instalação das Baterias 
 

O SmartOne C é alimentado por quatro pilhas de Lítio de 

tamanho AAA de 1,5v, inclusas. O compartimento das 

pilhas é acessível pela parte inferior do aparelho, 

removendo os quatro parafusos de cabeça do tipo 

Phillips. Remova a cobertura a prova d'água e insira as 

pilhas de maneira a alinharem-se às marcas de positivo e 

negativo. 
 

Observação: Quando as pilhas são removidas e 

substituídas o aparelho mantém suas 

configurações. 
 

 
Cuidado: Pilhas Substituíveis: Risco de explosão caso 

a pilha seja substituída pelo tipo incorreto. 

Descarte pilhas usadas de acordo com as 

instruções do fabricante.  
 
 
 

Ligar e Desligar 
 

Para Ligar ou Desligar o aparelho, remova a capa do 

conector da extremidade do dispositivo. Então, deslize o 

atuador do interruptor na direção desejada entre as 

marcas de LIGADO e DESLIGADO. 
 

 
 
 
 
 
 

Instalação 
 

O SmartOne foi projetado para ser instalado em um ativo, utilizando-

se uma fita adesiva dupla-face e/ou suporte de instalação incluso. O 

suporte de instalação possui quatro parafusos fixados ao ativo e 

permite que o SmartOne seja instalado, de modo que a antena esteja 

sempre voltada para o céu, quer esteja instalada interna ou 

externamente. Isso permite que a antena tenha acesso direto ao céu, 

com flexibilidade de instalação. O suporte de instalação se conecta ao 

SmartOne através de quatro parafusos com cabeça do tipo Phillips. 

  

Parafusos de Cabeça 
do tipo Phillips 

Parafusos de Cabeça 
do tipo Phillips 

Fixação dos Parafusos de 
Suporte 

Fixação dos Parafusos de 
Suporte 
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Visão Geral da Programação 
 

O SmartOne é disponibilizado pronto para uso, com a configuração de fábrica já carregada no aparelho. As 

configurações de fábrica, Serviço de Mensagens Padrão sem Movimento e Intervalo entre Mensagens de 

12 horas, pode ser alterada através do Software de Configuração SmartOne, utilizando-se o Cabo de 

Configuração USB e um computador. 

 

Entradas 
 

O SmartOne possui duas entradas que podem ser acessadas utilizando-se o Cabo de Entrada SmartOne, 

o qual é vendido como acessório do aparelho. 

 

Instalação do Software de Configuração 
 

O Software de Configuração SmartOne pode ser baixado no site da Globalstar: http://var.globalstar.com. 

Acesse sua conta VAR, utilizando seu nome de usuário e senha. O Software de Configuração pode ser 

baixado na seção de downloads de software e é compatível com Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

Service Pack 2, Windows 2000 e Windows 98. 

 

Conexão de Dispositivos 
 

O SmartOne, com as pilhas instaladas e a tampa das pilhas aparafusada, 

se conecta a um computador através de um Cabo de Configuração USB. 

O Software de Configuração SmartOne pode ser utilizado sem 

obrigatoriamente ser conectado a dispositivos para elaborar 

configurações, porém deverá ser conectado a um dispositivo utilizando o 

Cabo de Configuração USB para Programação. Uma vez que o botão de 

Programação tenha sido pressionado, o Cabo de Configuração não deve 

ser desconectado, caso já esteja conectado, do aparelho e/ou do 

computador. O Cabo de Configuração USB é conectado ao SmartOne 

quando a capa do conector é removida. 
  

Cabo de Configuração 
USB 
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3. Visão Geral do Software de Configuração do 
SmartOne 

 

Uma vez instalado em um computador, o Software de Configuração SmartOne é utilizado para configurar 

SmartOne's. A configuração possui um painel de contexto alterado para inserção de dados de usuário por 

abas na tela superior da janela, e um painel estático de status na parte inferior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painel de Inserção 
de Dados do 
Usuário 

 

A placa de inserção de dados do usuário contém uma área de inserção do usuário, com contexto alterado, 

para exibição e inserção de dados de configuração. As informações são organizadas em páginas com 

navegação por abas ao longo da parte superior do painel. A seleção da aba alterará o contexto do painel 

superior. As abas são nomeadas a fim de agrupar funções similares na mesma página. As abas serão 

alteradas de acordo com o Modo de operação selecionado. Os botões Voltar e Avançar permitem ao 

usuário movimentar-se de uma aba a outra sem ter de clicar sobre o nome da aba. 

  

Painel de 

Inserção de Dados 

do Usuário 

Painel de Status 
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Painel de Status 
 

O Painel de Status contém uma tabela com uma lista de aparelhos conectados ao computador, seu(s) 

ESN(s), versão do firmware e porta COMM atribuídos a cada dispositivo, bem como os botões de 

execução para configuração do(s) SmartOne(s) conectado(s). 
 

 
 

Tabela de Exibição de 
Status ESN 

 

 Coluna ESN - Esta coluna exibe uma lista de Números Seriais Eletrônicos para o(s) 

SmartOne(s) conectado(s) ao computador. 

 Coluna Ver FW - Esta coluna exibe uma lista da versão firmware para o processador principal 

de cada SmartOne na lista. 

 Coluna COM - Esta coluna exibe uma lista das portas de comunicação seriais atribuídas para 

cada SmartOne. 

 

Botão de Listagem de ESN(s) 
 

Este botão fará com que o Software de Configuração busque quaisquer dispositivos válidos que 

estejam conectados no computador. (Uma janela suspensa informa ao usuário que o programa está 

buscando dispositivos conectados ao computador, enquanto a pesquisa está em andamento.) 

 

Botão de Visualização de Resumo 
 

Este botão faz com que o Software de Configuração abra 

uma janela à parte, a qual apresenta a leitura do texto 

simples de cada parâmetro configurável pelo usuário que 

exista para o SmartOne. 
 

 A Barra do Menu, na Janela de Visualização do Resumo, 

permite ao usuário imprimir os parâmetros ou salvar os 

parâmetros de configuração em um arquivo de texto. 

 Essa janela permanece aberta enquanto o usuário 

manipula os campos das abas do Painel de Inserção de 

Dados do Usuário, e atualizará conforme as mudanças 

forem feitas. 
 

 
 
 

Botão de PROGRAMAÇÃO 
 

O botão Programação no Painel de Status é utilizado para enviar os dados do Software de Configuração 

ao(s) SmartOne(s) conectado(s). O SmartOne será atualizado com os dados do Software de Configuração. 

O usuário é solicitado a confirmar o programa do dispositivo antes da execução da função. 
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Barra de Ferramentas 
 

Menu de Arquivo 
 

 
 

 Nova Configuração - Isto retornará os valores de todos os parâmetros configuráveis ao padrão. 

Serviço de Mensagem Padrão sem Movimento com transmissão a cada 12 horas é o Modo de 

operação padrão. 

 
Esta seleção abrirá uma janela solicitando 

confirmação para restaurar todas as configurações 

aos seus padrões. Isso não afetará as 

configurações armazenadas no(s) SmartOne(s) 

conectado(s). As configurações serão restauradas 

apenas na tela do software, não em 

qualquer/quaisquer dispositivo(s) conectado(s) ao 

computador, a menos que se clique sobre o botão 

PROGRAMAÇÃO para baixar a configuração para 

o dispositivo. 
 

 Abrir Configurações a partir de um Arquivo. Esta opção abre uma janela que permite ao usuário 

navegar por um arquivo de configuração válido que tenha sido salvo anteriormente. Ao selecionar 

um arquivo, todas as configurações contidas no arquivo serão apenas carregadas na tela do 

software, não em quaisquer dispositivos conectados ao Computador. Clique no botão 

PROGRAMAÇÃO para baixar a configuração para o dispositivo. 
 

 Configurações de Leitura do SmartOne. Esta ação consultará todos os parâmetros configuráveis 

salvos em um dispositivo conectado ao computador. Os valores para cada parâmetro configurável 

do aparelho serão exibidos no Painel de Inserção de Dados do Usuário. 
 

 Salvar Configuração. Uma janela será aberta, o que permitirá ao usuário salvar e carregar em um 

local todos os ajustes de configuração. 
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 Abrir Configuração do Histórico. A cada vez que um aparelho é 

programado com sucesso, a configuração irá salvar tal ocorrência 

em um arquivo de registro de texto. As informações armazenadas 

são o ESN do dispositivo, o horário local no qual foi programado e 

a configuração real do dispositivo. 

 

Quando selecionado, uma janela é aberta, na qual o usuário pode 

classificar por ESN ou data/horário da programação e selecionar 

uma configuração. Isso faz com que os ajustes de configuração 

selecionados sejam carregados no Painel de Inserção de Dados 

do Usuário, mas não em qualquer/quaisquer dispositivo(s) 

conectado(s) ao computador. 
 

 Sair. Isso faz com que o programa seja encerrado. 
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Menu de Ferramentas 
 

 
 

 

 Testar SmartOne - Este comando abre uma janela com as seguintes opções: 
 

o Botão de Envio de Mensagem de Localização - Faz 

com que o SmartOne conectado à porta COM obtenha 

uma localização GPS e envie uma Mensagem de 

Localização. 
 

o Botão de Envio de Mensagem de Diagnóstico - Faz 

com que o SmartOne conectado envie informações de 

diagnóstico, incluindo o status da bateria, tempo médio 

de pesquisa GPS, falhas de GPS e quantidade de envios 

desde a última mensagem de diagnóstico. 
 

o Botão de Envio de Dados com Mensagem GPS - faz 

com que o SmartOne busque uma localização GPS, e 

então envie uma mensagem Truncada SmartOne (tipo 

1). Os dados de caráter hexadecimal na caixa de texto 

abaixo do comando serão anexados aos dados GPS e 

enviados. 
 

o Botão de Envio de Mensagem Bruta - Faz com que o 

SmartOne envie os primeiros 8 bytes de dados na caixa 

de texto abaixo do comando como carga útil para a 

Mensagem de Carga Útil Bruta (tipo 2). Os dados de 

caráter hexadecimal na caixa de texto acima do comando 

serão enviados em vez dos dados normais de 

posicionamento do SmartOne. 
 

o Botão Fechar – Faz com que a janela suspensa se 

feche. 
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 Ler Informações de Diagnóstico do Dispositivo. 

Esta linha de comando faz com que o Software de 

Configuração consulte as informações de diagnóstico 

do SmartOne e exiba as informações em uma janela 

suspensa em formato de texto. 

 

Há duas opções de menu disponíveis na janela 

suspensa: 
 

o Imprimir Diagnóstico – Imprime informações 

de diagnóstico. 
 

o Salvar Texto em Arquivo – Abre uma janela 

que permite ao usuário carregar uma 

localização e salvar as informações de 

diagnóstico em um arquivo de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Testar Sensibilidade do Sensor de Vibração de Teste - 

É utilizado para determinar a sensibilidade de vibração 

mínima, máxima e média detectada pelo sensor. Essas 

informações ajudam a determinar o Nível de 

Sensibilidade apropriado para o sensor de movimento. 

Essa janela atualizará em tempo real enquanto estiver 

conectada ao SmartOne. 
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Menu de Ajuda 
 

 
 

 Especificação do Produto. Esta ação abre um PDF, o qual exibirá as especificações técnicas 
do SmartOne 

 
 Website do SmartOne. Esta ação abre a página inicial do SmartOne no website da Globalstar. 

Esta página exibe as funcionalidades do SmartOne, acessórios e como comprar. 
 

 Tela de Boas Vindas de Produtos Mistos. Esta ação abre uma caixa de diálogo informando 

que o Software de Configuração do SmartOne foi atualizado para que seja possível programar 

ambos SmartOne Bs e SmartOne Cs. Ademais, são exibidas instruções sobre como utilizar um 

Arquivo de Configuração de um SmartOne B. 
 

Sobre. Abre uma janela com o número da versão da Configuração do SmartOne. 
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4. Painel de Inserção de Dados do Usuário 
 

Aba de Inicialização 
 

A Aba de Inicialização permite ao usuário que selecione o Modo de operação do SmartOne. Os Modos 

incluem: 
 

 Serviço Padrão de Mensagens com ou sem movimento 

 Serviço de Mensagem Reduzido 

 Alerta de Item Roubado 

 
 

Serviço de Mensagem Padrão 
 

Modo de Serviço de Mensagem Padrão - Sem 
Movimento 
O Modo de Serviço de Mensagem Padrão sem Movimento é selecionado para a função de localização 
básica do SmartOne. O SmartOne irá reportar automaticamente sua posição em intervalos regulares de 
tempo. As mensagens enviadas neste Modo são chamadas Mensagens de Localização. Essas 
mensagens incluem as coordenadas GPS da localização real do SmartOne. 

 

Neste Modo, o sensor de movimento 
está DESLIGADO. 

 

Modo de Serviço de Mensagem Padrão - 
Com Movimento 

 

O Modo de Serviço de Mensagem Padrão com Movimento é selecionado para a função de 

monitoramento básico com capacidade de detecção de movimento. O usuário define os parâmetros de 

movimento para cada aplicativo, incluindo o Nível de Sensibilidade do sensor de movimento, Tempo 

para Estado de Vibração e Tempo para Estado de Pouca Vibração. O SmartOne pode ser ajustado para 

reportar em um ritmo diferente, Intervalo de Mensagem enquanto estiver Em Movimento, quando 

comparado ao Intervalo da Mensagem de Localização.  
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Modo Serviço de Mensagem Reduzido 
 

O Modo de Serviço de Mensagem Reduzido é ideal para o gerenciamento de ativos com capacidade 
reduzida do serviço de mensagem do SmartOne. O SmartOne cria uma Área de Mudança de 
Localização de tamanho configurável ao redor do dispositivo. Se o SmartOne permanecer dentro da 
sua Área de Mudança de Localização, a quantidade de envios será reduzida. 

 

Quando o SmartOne deixa a Área de Mudança de Localização e é devolvido a um Estado de Pouca 
Vibração, é criada uma nova Área de Mudança de Localização ao redor do SmartOne. 

 

 
 

Alerta de Item Roubado 
 

O Modo de Alerta de Item Roubado é ideal para ativos que possuem alto risco de roubo. Neste Modo, o 

SmartOne cria uma Área de Mudança de Localização ao redor de sua localização quando ligado. O 

tamanho da Área de Mudança de Localização é um parâmetro configurável igual à distância que o 

aparelho deve mover para ser considerado externo à Área de Mudança de Localização. Caso esteja fora 

da Área de Mudança de Localização, o SmartOne entra em modo de alerta, transmitindo mensagens 

frequentes até que o ativo seja recuperado. O intervalo de mensagem no modo alerta é um parâmetro 

configurável; entretanto, o valor padrão é de 10 minutos. 

 

Serviço de Mensagem Padrão - Sem 
Movimento 

 

Aba de Mensagens de Localização 
 

 Intervalo de Mensagens - O SmartOne pode ser configurado para reportar em um intervalo de 

mensagem específico estabelecido em dias, horas e minutos. O SmartOne aceita apenas um 

intervalo simples. 
 

o Clique sobre o botão ADICIONAR para aceitar o intervalo e adicione-o à caixa de intervalo 
de mensagem. 

 

o Clique sobre o botão REMOVER para excluir a hora do dia ou intervalo selecionados a 

partir da caixa de intervalo de mensagem. 
 

 Clique sobre o botão LIMPAR para excluir a hora do dia ou intervalo selecionado a partir da caixa 
de intervalo de mensagem. 
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 Sistema de Mensagem de Hora(s) do Dia. O SmartOne pode ser configurado para reportar em 
horas específicas do dia. 

A caixa de intervalo de mensagem permite até 12 horas do dia para envio de Mensagens de 
Localização. 

 

o Clique sobre o botão ADICIONAR para aceitar o intervalo e adicione-o à caixa de intervalo 
de mensagem. 

 

o Clique sobre o botão REMOVER para excluir a hora do dia ou intervalo selecionados a 

partir da caixa de intervalo de mensagem. 
 

 Clique sobre o botão LIMPAR para excluir a hora do dia ou intervalo selecionado a partir da caixa 
de intervalo de mensagem. 
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Abas de Configurações de Entradas 
 

 
 

 Mensagem de Status Alterado - O SmartOne tem duas entradas que podem ser configuradas 

para enviar uma Mensagem de Status Alterado, uma vez que as entradas selecionadas são 

abertas, fechadas ou em ambos os casos. A Mensagem enviada pode ou não conter as 

coordenadas GPS do dispositivo no momento em que o status da(s) entrada(s) é alterado. 
 

 Mensagem de Estado Indesejado - O SmartOne pode ser configurado para enviar mensagens 

durante todo o tempo em que a entrada estiver no estado indesejado, seja em posição Aberta 

ou Fechada. O intervalo de mensagem enquanto a entrada está ativa pode ser configurado em 

Dias, Horas e Minutos. Uma vez que a entrada tenha sido desabilitada, o SmartOne retorna ao 

intervalo de mensagem ou horas do dia para Mensagens de Localização. 
 

 Mensagem de Armazenagem/Contagem - O SmartOne pode armazenar horas e eventos 

enquanto a entrada 1 ou a entrada 2 estiverem habilitadas. O SmartOne pode enviar uma 

mensagem de armazenamento/contagem uma vez que os intervalos configuráveis estejam 

especificados em dias, horas e minutos. 
 

o Se o Sistema de 

Mensagens de 

Horário(s) do Dia foi 

selecionado, o usuário 

especificará as horas na 

Aba da Mensagem de 

Localização. 
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Aba de Opções 
 

 
 

 Mensagem de Dispositivo Ligado - O SmartOne é configurado para enviar uma Mensagem de 

Dispositivo Ligado no momento do Acionamento, por predefinição. 
 

 Mensagem de Intervalo para Substituição de Pilhas - O SmartOne pode ser configurado para 

enviar uma mensagem de Substituição de Pilhas em situações de pilhas fracas. 
 

o A variação de configuração se estende de 0 a 45 dias em etapas de um dia. O padrão é 1 
dia. 

 

o O SmartOne detectará condições de pilhas fracas, enquanto ao menos 100 mensagens 

ainda possam ser enviadas. 
 

 Mensagem de Intervalo para Diagnóstico - O SmartOne pode enviar uma mensagem de 

diagnóstico com informações sobre o status de diagnóstico do dispositivo. 
 

o A mensagem de diagnóstico inclui o status da bateria, tempo médio de pesquisa GPS, 

falhas de GPS e quantidade de envios desde a última mensagem de diagnóstico. 
 

o Intervalo de envio de mensagens de diagnóstico com índice de envio de 1 a 45 dias. O 

padrão é 30 dias. 
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Modo de Serviço de Mensagem Padrão 
- Com Movimento 

 

Aba de Configurações de Movimento 
 

A Aba de Configurações de Movimento Esta aba também contém as Configurações de Detecção de 

Vibração, as quais definem como será a sensibilidade do sensor de vibração e como o sensor determina 

que o dispositivo está Em Movimento. 
 

 
 

 Intervalo de Mensagens enquanto estiver Em Movimento - Este parâmetro define o intervalo de 

envio das mensagens de localização enquanto o SmartOne estiver Em Movimento, com ritmo de 

transmissão entre 5 e 65.000 minutos (45 dias). O padrão é 10 minutos. 
 

 Botão de Configurações de Detecção de 

Vibração - Este botão abre a janela de 

Configurações de Detecção de Vibração. Esta 

janela contém as configurações para determinar 

como o sensor de vibração estabelece que o 

SmartOne está em um estado de vibração. Estes 

parâmetros incluem a Sensibilidade do 

Acelerômetro, Sensibilidade de Sensor de 

Vibração, Tempo para entrar em Estado de 

Vibração e Tempo para entrar em Estado de 

Pouca Vibração. 
 

o SmartOne C: Sensitividade do Acelerômetro. O sensor de vibração possui variação de 

sensibilidade de 2 a 7 (sendo 2 o mais sensível e 7 sendo o menos sensível). Quanto 

menor o nível de sensibilidade, mais sensível será o sensor de movimento aos 

movimentos. 
 

o SmartOne B: Sensibilidade do Sensor de Vibração. O sensor de vibração possui 

variação de sensibilidade de 4 a 31 (sendo 4 o mais sensível e 31 o menos sensíveis). 

Quanto menor o nível de sensibilidade, mais sensível será o sensor de movimento aos 

movimentos. 
 

o Tempo para Estado de Vibração. O tempo para o sensor de movimento deve estar acima 

do nível de sensibilidade antes de entrar em Estado de Vibração. Se o aparelho perceber 

vibração contínua por um período de tempo menor que o especificado neste parâmetro, o 

aparelho irá ignorar a vibração e não irá inseri-la em Estado de Vibração. 
 

o Tempo para Estado de Pouca Vibração. O tempo para o sensor de vibração deve estar 

abaixo do nível de sensibilidade, antes de estar em Estado de Pouca Vibração. 
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Aba de Mensagens de Localização 
 

 Intervalo de Mensagens - O SmartOne pode ser configurado para reportar em um intervalo de 

mensagem específico estabelecido em dias, horas e minutos. O SmartOne aceita apenas um 

intervalo simples. 
 

o Clique sobre o botão ADICIONAR para aceitar o intervalo e adicione-o à caixa de intervalo 
de mensagem. 

 

o Clique sobre o botão REMOVER para excluir a hora do dia ou intervalo selecionados a 

partir da caixa de intervalo de mensagem. 
 

 Clique sobre o botão LIMPAR para excluir todas as horas do dia ou intervalos na caixa de intervalo 
de mensagem. 

 

 
 

 Serviço de Mensagens em Horário(s) do Dia - O SmartOne pode ser configurado para reportar 

em horário(s) específico(s) do dia. A caixa de intervalo de mensagem permite até 12 horas do dia 

para envio de Mensagens de Localização. 
 

o Clique sobre o botão ADICIONAR para aceitar o intervalo e adicione-o à caixa de intervalo 
de mensagem. 

 

o Clique sobre o botão REMOVER para excluir a hora do dia ou intervalo selecionados a 

partir da caixa de intervalo de mensagem. 
 

o Clique sobre o botão LIMPAR para excluir a hora do dia ou intervalo selecionado a partir 

da caixa de intervalo de mensagem. 
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Abas de Configurações de Entradas 
 

 
 Mensagem de Status Alterado - O SmartOne tem duas entradas que podem ser configuradas 

para enviar uma Mensagem de Status Alterado, uma vez que as entradas selecionadas são 

abertas, fechadas ou em ambos os casos. A Mensagem enviada pode ou não conter as 

coordenadas GPS do dispositivo no momento em que o status da(s) entrada(s) for alterado. O 

SmartOne pode ainda enviar essa mensagem quando entrar ou sair do Estado de Vibração. 
 

 Mensagem de Estado Indesejado - O SmartOne pode ser configurado para enviar mensagens 

durante todo o tempo em que a entrada estiver no estado indesejado, seja em posição Aberta ou 

Fechada. O intervalo de mensagem enquanto a entrada está ativa pode ser configurado em Dias, 

Horas e Minutos. Uma vez que a entrada tenha sido desabilitada, o SmartOne retorna ao intervalo 

de mensagem ou horas do dia para Mensagens de Localização. O SmartOne pode ainda ser 

configurado para enviar mensagens durante todo o tempo em que estiver em Estado de Vibração. 
 

 Mensagem de Armazenagem/Contagem - O SmartOne pode armazenar horas e eventos 

enquanto a entrada 1 ou a entrada 2 estiverem habilitadas. O SmartOne pode enviar uma 

mensagem de armazenamento/contagem, uma vez que a quantidade configurável de horas e 

eventos seja alcançada. Além 

disso, o SmartOne pode enviar o 

valor real das horas e eventos 

armazenados em intervalos 

configuráveis especificados em 

dias, horas e minutos. Se forem 

selecionadas Horas do Dia, o 

usuário irá especificar as horas 

na Aba da Mensagem de 

Localização. 

o Se o Sistema de 

Mensagens de Horário(s) 

do Dia foi selecionado, o 

usuário especificará as 

horas na Aba da 
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Mensagem de Localização. 
 

Aba de Opções 
 

 
 

 Mensagem de Dispositivo Ligado - O SmartOne é configurado para enviar uma Mensagem de 

Dispositivo Ligado no momento do Acionamento, por predefinição. 
 

 Mensagem de Intervalo para Substituição de Pilhas - O SmartOne pode ser configurado para 

enviar uma mensagem de Substituição de Pilhas em situações de pilhas fracas. 
 

o A variação de configuração se estende de 0 a 45 dias em etapas de um dia. O padrão é 1 
dia. 

 

o O SmartOne detectará condições de pilhas fracas, enquanto ao menos 100 mensagens 

ainda possam ser enviadas. 
 

 Mensagem de Intervalo para Diagnóstico - O SmartOne pode enviar uma mensagem de 

diagnóstico com informações sobre o status de diagnóstico do dispositivo. 
 

o A mensagem de diagnóstico inclui o status da bateria, tempo médio de pesquisa GPS, 

falhas de GPS e quantidade de envios desde a última mensagem de diagnóstico. 
 

o Intervalo de envio de mensagens de diagnóstico com índice de envio de 1 a 45 dias. O 

padrão é 30 dias. 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 25 

 
 

 

Modo Serviço de Mensagem Reduzido 
 

Alterar Aba de Localização 
 

 
 

 Alteração Interna de Área de Localização Os parâmetros desta seção definem a funcionalidade 

do aparelho dentro de sua Área de Mudança de 

Localização, enquanto no Modo de Serviço de 

Mensagem Reduzido.  
 

o Variação da Mudança de Localização -  

Especifica o comprimento (em metros, 

quilômetros, jardas ou milhas) do centro da Área 

de Mudança de Localização. 
 

o Intervalo de Mensagens dentro de uma Área de 

Mudança de Localização - O SmartOne pode ser 

configurado para transmitir mensagens enquanto 

estiver dentro da Área de Mudança de 

Localização. Este parâmetro permite a você 

configurar o intervalo de mensagens dentro Área 

de Mudança de Localização em dias, horas e minutos. No Modo de Serviço de Mensagem 

Reduzido, o ativo enviará mensagens esporádicas caso o ativo esteja em sua Área de 

Mudança de Localização. 
 

o Verificação de Posicionamento enquanto estiver em Estado de Vibração - O 

SmartOne pode ser configurado para verificar as coordenadas GPS em um ritmo diferente 

da taxa de transmissão. Este intervalo irá determinar a precisão pontual em relação à 

rapidez com que o dispositivo detectará sua saída da Área de Mudança de Localização. 

  

Ativo 

Norte 

Sul 

Leste Oeste 

Variação da Mudança de Localização: Serviço de 
Mensagem Reduzido 
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 Botão de Configurações de Detecção de Vibração 

- Este botão abre a janela de Configurações de 

Detecção de Vibração. Esta janela contém as 

configurações para determinar como o sensor de 

vibração estabelece que o SmartOne está em um 

estado de vibração. Estes parâmetros incluem a 

Sensibilidade do Acelerômetro, Sensibilidade de 

Sensor de Vibração, Tempo para entrar em Estado 

de Vibração e Tempo para entrar em Estado de 

Pouca Vibração. 

o SmartOne C: Sensibilidade do 

Acelerômetro. O sensor de vibração possui 

variação de sensibilidade de 2 a 7 (sendo 2 o mais sensível e 7 o menos sensível). Quanto 

menor o nível de sensibilidade, mais sensível será o sensor de movimento aos 

movimentos. 
 

o SmartOne B: Sensibilidade do Sensor de Vibração. O sensor de vibração possui 

variação de sensibilidade de 4 a 31 (sendo 4 o mais sensível e 31 o menos sensíveis). 

Quanto menor o nível de sensibilidade, mais sensível será o sensor de movimento aos 

movimentos. 
 

o Tempo para Estado de Vibração. O tempo para o sensor de movimento deve estar acima 

do nível de sensibilidade antes de entrar em Estado de Vibração. Se o aparelho perceber 

vibração contínua por um período de tempo menor que o especificado neste parâmetro, o 

aparelho irá ignorar a vibração e não irá inseri-la em Estado de Vibração. 
 

o Tempo para Estado de Pouca Vibração. O tempo para o sensor de vibração deve estar 

abaixo do nível de sensibilidade, antes de estar em Estado de Pouca Vibração. 
 

 Fora da Área de Mudança de Localização - Os parâmetros desta seção definem a 

funcionalidade do aparelho fora de sua Área de Mudança de Localização. 
 

o Mensagem de Alerta de Mudança de Localização - O SmartOne pode ser configurado 

para enviar uma mensagem de Alerta da Área de Mudança de Localização, quando o 

aparelho deixa a Área de Mudança de Localização. Essa mensagem especial pode ser 

processada pelo aplicativo backoffice para enviar uma notificação a um telefone celular ou 

a uma conta de e-mail de que o ativo deixou a Área de Mudança de Localização. A 

quantidade de mensagens de Alerta da Área de Mudança de Localização enviadas pelo 

aparelho está configurada para 1. 
 

o Intervalo Em Movimento - Este parâmetro determina o intervalo de mensagem, uma vez 

que o aparelho está fora da Área de Mudança de Localização e Em Movimento. 
 

o Mensagem de Recentralização de Mudança de Localização - Uma vez que o SmartOne 

cria uma nova Área de Mudança de Localização após a inserção do Estado de Repouso, 

ele pode ou não enviar uma mensagem de Recentralização. 
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Abas de Configurações de Entradas 
 

 
 

 Mensagem de Status Alterado - O SmartOne tem duas entradas que podem ser configuradas 

para enviar uma Mensagem de Status Alterado, uma vez que as entradas selecionadas são 

abertas, fechadas ou em ambos os casos. A Mensagem enviada pode ou não conter as 

coordenadas GPS do dispositivo no momento em que o status da(s) entrada(s) for alterado. 
 

 Mensagem de Estado Indesejado - O SmartOne pode ser configurado para enviar mensagens 

durante todo o tempo em que a entrada estiver no estado indesejado, seja em posição Aberta ou 

Fechada. O intervalo de mensagem enquanto a entrada está ativa pode ser configurado em Dias, 

Horas e Minutos. Uma vez que a entrada é desativada, o SmartOne irá retornar ao intervalo de 

mensagem ou horas do dia para Mensagens de Localização. 
 

 Mensagem de Armazenagem/Contagem - O SmartOne pode armazenar horas e eventos 

enquanto a Entrada 1, Entrada 2 ou Vibração estiverem habilitadas. O SmartOne pode enviar uma 

mensagem de armazenamento/contagem uma vez que os intervalos configuráveis estejam 

especificados em dias, horas e minutos. 
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Aba de Opções 
 

 
 

 Mensagem de Dispositivo Ligado - O SmartOne é configurado para enviar uma Mensagem de 

Dispositivo Ligado no momento do Acionamento, por predefinição. 
 

 Mensagem de Intervalo para Substituição de Pilhas - O SmartOne pode ser configurado para 

enviar uma mensagem de Substituição de Pilhas em situações de pilhas fracas. 
 

o A variação de configuração se estende de 0 a 45 dias em etapas de um dia. O padrão é 1 
dia. 

 

o O SmartOne detectará condições de pilhas fracas, enquanto ao menos 100 mensagens 

ainda possam ser enviadas. 
 

 Mensagem de Intervalo para Diagnóstico - O SmartOne pode enviar uma mensagem de 

diagnóstico com informações sobre o status de diagnóstico do dispositivo. 
 

o A mensagem de diagnóstico inclui o status da bateria, tempo médio de pesquisa GPS, 

falhas de GPS e quantidade de envios desde a última mensagem de diagnóstico. 
 

o Intervalo de envio de mensagens de diagnóstico com índice de envio de 1 a 45 dias. O 

padrão é 30 dias. 
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Alerta de Item Roubado 
 

Alterar Aba de Localização 
 

 
 

 Alteração Interna de Área de Localização Os parâmetros desta seção definem a funcionalidade 
do aparelho dentro de sua Área de Mudança de 
Localização, enquanto no Modo de Serviço de 
Mensagem Reduzido. 

o Variação da Mudança de Localização. 

Variação da Mudança de Localização - 

Especifica o comprimento (em metros, 

quilômetros, jardas ou milhas) do centro da 

Área de Mudança de Localização. 

o Intervalo de Mensagens dentro de uma Área 

de Mudança de Localização - O SmartOne 

pode ser configurado para transmitir 

mensagens enquanto estiver dentro da Área 

de Mudança de Localização. Este parâmetro 

permite a você configurar o intervalo de 

mensagens dentro Área de Mudança de 

Localização em dias, horas e minutos. No Modo de Serviço de Mensagem Reduzido, o 

ativo enviará mensagens esporádicas caso o ativo esteja em sua Área de Mudança de 

Localização. 

o Verificação de Posicionamento enquanto estiver em Estado de Vibração - O 

SmartOne pode ser configurado para verificar as coordenadas GPS em um ritmo diferente 

da taxa de transmissão. Este intervalo irá determinar a precisão pontual em relação à 

rapidez com que o dispositivo detectará sua saída da Área de Mudança de Localização. 
  

Variação da Mudança de Localização: Serviço de 
Mensagem Reduzido Norte 

Sul 

Leste Oeste 
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 Botão de Configurações de Detecção de 

Vibração - Este botão abre a janela de 

Configurações de Detecção de Vibração. Esta 

janela contém as configurações para determinar 

como o sensor de vibração estabelece que o 

SmartOne está em um estado de vibração. Estes 

parâmetros incluem a Sensibilidade do 

Acelerômetro, Sensibilidade de Sensor de Vibração, 

Tempo para entrar em Estado de Vibração e Tempo 

para entrar em Estado de Pouca Vibração. 

o SmartOne C: Sensibilidade do 

Acelerômetro. O sensor de vibração tem 

um espectro de sensibilidade de 2 a 7 (sendo 

que 2 

é muito sensível e 7 o mínimo de sensibilidade). Quanto menor o nível de sensibilidade, 
mais sensível será o sensor de movimento aos movimentos. 

 

o SmartOne B: Sensibilidade do Sensor de Vibração. O sensor de vibração possui 

variação de sensibilidade de 4 a 31 (sendo 4 o mais sensível e 31 o menos sensíveis). 

Quanto menor o nível de sensibilidade, mais sensível será o sensor de movimento aos 

movimentos. 
 

o Tempo para Estado de Vibração. O tempo para o sensor de movimento deve estar acima 

do nível de sensibilidade antes de entrar em Estado de Vibração. Se o aparelho perceber 

vibração contínua por um período de tempo menor que o especificado neste parâmetro, o 

aparelho irá ignorar a vibração e não irá inseri-la em Estado de Vibração. 
 

o Tempo para Estado de Pouca Vibração. O tempo para o sensor de vibração deve estar 

abaixo do nível de sensibilidade, antes de estar em Estado de Pouca Vibração. 
 

 Fora da Área de Mudança de Localização - Os parâmetros desta seção definem a funcionalidade 

do aparelho fora de sua Área de Mudança de Localização. 
 

o Mensagem de Alerta de Mudança de Localização - O SmartOne pode ser configurado para enviar uma 

mensagem de Alerta da Área de Mudança de Localização, quando o aparelho deixa a Área de Mudança 

de Localização. Essa mensagem especial pode ser processada pelo aplicativo backoffice para enviar uma 

notificação a um telefone celular ou a uma conta de e-mail de que o ativo deixou a Área de Mudança de 

Localização. A quantidade de mensagens de Alerta da Área de Mudança de Localização enviadas pelo 

aparelho está configurada para 1. 
 

o Intervalo Em Movimento - Este parâmetro determina o intervalo de mensagem, uma vez que o aparelho 

está fora da Área de Mudança de Localização e Em Movimento. 
 

 No Modo Alerta de Item Roubado, o aparelho continuará enviando mensagens fora de sua Área de 

Mudança de Localização, no intervalo de mensagem Em Movimento especificado, até que o 

aparelho seja Re-Centralizado ao girar o conector do aparelho na posição DESLIGADO e LIGADO. 
 

 O aparelho criará uma nova Área de Mudança de Localização no Modo de Alerta de Item 

Roubado, imediatamente após LIGAR o aparelho, utilizando o conector. 
 

 Intervalo de Repouso - Este parâmetro determina o intervalo de mensagem, uma vez que o 

aparelho está fora da Área de Mudança de Localização e Em Repouso. O aparelho é 

considerado em repouso quando a comparação de uma nova leitura de GPS com uma leitura 

anterior de GPS indica que o rastreador não mudou a localização em mais de uma distância 

mínima especificada. 



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 31 

 
 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 32 

 
 

 

Aba de Configurações de Entradas 
 

 
 

 Mensagem de Status Alterado: O SmartOne tem duas entradas que podem ser configuradas 

para enviar uma Mensagem de Status Alterado, uma vez que a entrada selecionada abra, feche ou 

ambos. A Mensagem enviada pode ou não conter as coordenadas GPS do dispositivo no momento 

em que o status da(s) entrada(s) for alterado. 
 

 Mensagem de Estado Indesejado: - O SmartOne pode ser configurado para enviar mensagens 

durante todo o tempo em que a mensagem está no estado desejado, seja para a posição aberta ou 

fechada. O intervalo de mensagem enquanto a entrada está ativa pode ser configurado em Dias, 

Horas e Minutos. Uma vez que a entrada é desativada, o SmartOne irá retornar ao intervalo de 

mensagem ou horas do dia para Mensagens de Localização. 
 

 Mensagem de Armazenamento/Contagem: - O SmartOne pode armazenar horas e eventos 

enquanto a entrada 1 ou a entrada 2 estiverem habilitadas. O SmartOne pode enviar uma 

mensagem de armazenamento/contagem uma vez que os intervalos configuráveis estejam 

especificados em dias, horas e minutos. Se o Sistema de Mensagens de Horário(s) do Dia foi 

selecionado, o usuário especificará as horas na Aba da Mensagem de Localização. 
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Aba de Opções 

 

 Mensagem de Dispositivo Ligado - O SmartOne é configurado para enviar uma Mensagem 
de Dispositivo Ligado no momento do Acionamento, por predefinição. 

 Mensagem de Intervalo para Substituição de Pilhas - O SmartOne pode ser configurado 
para enviar uma mensagem de Substituição de Pilhas em situações de pilhas fracas. 

o A variação de configuração se estende de 0 a 45 dias em etapas de um dia. O padrão 
é 1 dia. 

o O SmartOne detectará condições de pilhas fracas, enquanto ao menos 100 
mensagens ainda possam ser enviadas. 

 Mensagem de Intervalo para Diagnóstico - O SmartOne pode enviar uma mensagem de 
diagnóstico com informações sobre o status de diagnóstico do dispositivo. 

o A mensagem de diagnóstico inclui o status da bateria, tempo médio de pesquisa GPS, 
falhas de GPS e quantidade de envios desde a última mensagem de diagnóstico. 

o Intervalo de envio de mensagens de diagnóstico com índice de envio de 1 a 45 dias. O 
padrão é 30 dias. 
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5. Mensagens 
 

O SmartOne produz mensagens no ar em conformidade com o formato Globalstar especificado. 

Os dados sendo comunicados ao consumidor final estão inteiramente contidos no campo de 72 bit (9 

bytes). 

Esta seção descreverá a utilização do segmento de informações do usuário de 9 bytes para a 

comunicação da gama de informações que o SmartOne é capaz de transmitir ao usuário. 

Observação: As informações do usuário são referidas, às vezes, com a carga útil da mensagem. 

 

Tipo de Mensagem Global 

Os bits 0 e 1 no primeiro byte dos dados do usuário definem o Tipo de Mensagem Global; há quatro 
tipos globais, no total. Os tipos 0 e 3 se aplicam à função e características do SmartOne, os tipos 1 e 2 
são tipos de mensagens definidas pelo usuário. 

 Tipo 0 - Mensagem Padrão: Todos os vários tipos de mensagens que contêm dados de 
Latitude e Longitude que são transmitidos pelo SmartOne serão deste tipo. 

 Tipo 1 - Mensagem Truncada: Este tipo de mensagem fornece até 2 bytes mais 6 bits de 
dados do usuário a serem anexados ao byte do status e às informações da localização GPS. 

 Tipo 2 - Mensagem Bruta: Este tipo de mensagem fornece até 8 bytes mais 6 bits de dados do 
usuário. 

 Tipo 3 - Mensagem Fora do Padrão: Este é o tipo de mensagem que abrange a categoria 
"nenhuma das anteriores". O SmartOne utilizará este tipo de mensagem para mensagens que 
não contêm dados de Latitude e Longitude. Os tipos de mensagem do Smart One que se 
enquadram nesta categoria incluem mensagens de Armazenamento/Contagem, mensagens 
de diagnósticos, mensagens de Diagnóstico, mensagens de 'Entre em Contato com o 
Prestador de Serviços' e mensagens de Pilhas Fracas. 

 

Classe de Mensagem Tipo 0 
Formato de Mensagem 

A tabela abaixo exibe o formato de todas as mensagens padrão. As variantes específicas das 
mensagens serão exibidas individualmente nas seguintes sub-seções. 

Nº de 
Bytes 

Variável Bits Descrição 

0 Campo para Tipo 2 Bit (1:0) = 0 = tipo de mensagem: 

0 Estado das Pilhas 1 
Bit (2) 0 = Bateria em bom estado. 1 = substituir 
pilhas 

0 
Dados Válidos de 

GPS 
1 

Bit (3) 0 = Dados de GPS válidos nesta 
mensagem. 1 = Falha no GPS neste ciclo de 
mensagem, ignorar campos de Latitude e 
Longitude. 

0 
Estado de 

Modificação de 
Entradas Perdidas 

2 

Bit (4) Dados Perdidos 1. O número 1 neste bit 
significa que uma mudança de estado de dados 
da entrada 1 foi perdida, devido à transmissão 
de uma mensagem de maior prioridade. 
Bit (5) = Dados Perdidos 2. O número 2 neste bit 
significa que uma mudança de estado de dados 
da entrada 1 foi perdida, devido à transmissão 
de uma mensagem de maior prioridade. 
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0 
Contador de falhas de 

GPS 
2 

Bit (7:6) = Contador de falhas de GPS. 
Contabiliza até o valor máximo de 3 mediante 
falha de GPS. 

1,2,3,4, 
5,6 

Latitude/Longitude 48 

Byte 1 = Latitude MSByte Byte 2 = Latitude Byte 
3 = Latitude LSByte Byte 4 = Longitude MSByte 
Byte 5 = Longitude Byte 6 = Longitude LSByte 
360 graus de Longitude codificados em número 
binário sinalizado com 3 bytes, e 180 graus de 
Latitude codificados em número binário 
sinalizado com 3 bytes. 
As Longitudes Positivas correspondem às 
longitudes Leste As Latitudes Positivas 
correspondem às Latitudes Norte 

7 Status de Entrada 4 

Estes bits refletem o estado das entradas e 
indica qual delas, caso haja, disparou uma 
mensagem de Status de Entrada Alterado. 
Bit 0: Mudança na Entrada 1: 0 = Não disparou 
mensagem, 1 = Disparou mensagem. 
Bit 1: Estado da Entrada 1: 0 = Fechado, 1 = 
Aberto 
Bit 2: Mudança na Entrada 2: 0 = Não disparou 
mensagem, 1 = 
Mensagem disparada 
Bit 3: Estado da Entrada 2: 0 = Fechado, 1 = 
Aberto 

7 
Subtipo de 
Mensagem 

4 

Bits (7:4) código de subtipo de mensagem. Veja 
os subtipos abaixo: O valor é 0 na mensagem de 
localização. 
O valor é 1 na mensagem de Aparelho Ligado. 
O valor é 2 na mensagem de alerta da Área de 
Mudança de Localização. 
O valor é 3 na mensagem de Status de Entrada 
Alterado. 
O valor é 4 na mensagem de estado indesejado 
de entrada. 
O valor é 5 na mensagem de recentralização. 

8 RESERVADO 3 Bits (2:0) RESERVADOS no SmartOne 

8 
Mensagem disparo de 

Vibração 
1 

Bit (3) - Valor 1 = Esta mensagem foi enviada 
porque a transmissão da alteração do estado de 
vibração foi selecionada e a vibração acabou de 
mudar de estado, ou um Estado de Vibração 
Indesejado foi selecionado e a vibração está em 
um estado indesejado. Valor 0 = Esta mensagem 
está sendo enviada por um motivo que não os 
mencionados acima. 

8 Bit de Vibração. 1 
Bit (4) – Valor 1 = A Unidade está em estado de 
vibração. Valor 0 = A Unidade não está em 
estado de vibração. 

8 2D 1 

Bit (5) – Valor 1 = Os dados de GPS reportados 
são de uma localização 2D. (Apenas 3 satélites 
foram utilizados no fixo.) Número 0 = os dados 
de GPS reportados são de um fixo 3D. 
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8 Movimento 1 

Bit (6) – Valor 1 = O Aparelho estava Em 
Movimento quando a mensagem foi transmitida. 
Valor 0 = O Dispositivo estava Em Repouso 
quando a mensagem foi enviada 

8 
Bit de Confiança de 

Localização. 
1 

Bit (7) 0=Alta confiabilidade na precisão do fixo 
GPS, 1=Confiabilidade reduzida na precisão do 
fixo GPS. 
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Mensagem de Localização 

Esta é a mensagem enviada em um intervalo. Quando esta mensagem é recebida, indica que o envio 
é devido ao intervalo programado, seja Em Repouso ou Em Movimento. Pode-se determinar se o 
aparelho está Em Repouso ou Em Movimento pelo bit de movimento. 

O campo do Subtipo da Mensagem de Localização desta mensagem, contida no byte 7, possui valor 
zero 0. 

Mensagem de Aparelho Ligado 

Esta é a mensagem transmitida quando está ligado. É uma mensagem Padrão com um valor de 
subtipo de mensagem igual a 1. 

Mensagem de Alerta da Área de Mudança de Localização 

Esta mensagem é enviada quando o SmartOne detecta que deixou sua Área de Mudança de 
Localização. 

O campo do Subtipo da Mensagem Padrão desta mensagem, contida no byte 7, possui valor dois 2. 

Mensagem de Status de Dados Alterado 

Esta mensagem será enviada quando da mudança de estado dos dados, se habilitados, e conforme 
selecionada pela Entrada 1 do usuário aberta, entrada 1 fechada, entrada 1 ambos, entrada 2 aberta, 
entrada 2 fechada, entrada 2 ambos. O Subtipo da Mensagem é 3. O valor do status da Entrada do 
byte 7 na mensagem indica qual estado de entrada alterado disparará a mensagem e ainda reportará 
os estados de ambas as entradas. 

Mensagem de Estado Indesejado de Entrada 

Essa mensagem é enviada quando o usuário seleciona um estado indesejado de entrada para criar um 
índice diferente de reporte. Quando este Modo é habilitado, o índice de reporte do Estado Indesejado 
de Entrada definido pelo usuário substitui os índices de reporte Em Repouso e Em Movimento, quando 
a(s) entrada(s) está(ão) em estado indesejado. O valor do Subtipo desta mensagem é 4. A porção do 
Status de Entrada do byte 7 indicará qual(is) entrada(s) está(ão) em estado indesejado, disparando o 
índice de reporte do Estado Indesejado de Entrada. 

Mensagem de Recentralização 

A mensagem de Recentralização é enviada quando é selecionado o Modo Serviço de Mensagem 
Reduzido e o SmartOne re-centraliza (automaticamente define uma nova Área de Mudança de 
Localização). O valor do subtipo desta mensagem é 5. 
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Classe de Mensagem Tipo 1  

Tipo de Mensagem Truncada – Pacote Único 

Este tipo de mensagem fornece até 2 bytes mais 6 bits de dados do usuário a serem anexados ao byte 
do status e às informações da localização GPS. Os dados de entrada e de bits de status da mensagem 
padrão são substituídos pelos dados do usuário, a partir da porta de configuração. A mensagem 
Truncada acompanhará o seguinte formato no ar: 

Variável Bits Descrição 

Byte de Status 8 
Bit (1:0) = 1 = Tipo de mensagem truncada 
Bit (7:2) = dados de máscara de sub-rede a partir de dados 
Truncados do usuário 

Latitude/Longitude 48 

Byte1 = Latitude MSByte Byte 2 = Latitude Byte 3 = Latitude 
LSByte Byte 4 = Longitude MSByte Byte 5 = Longitude Byte 6 = 
Longitude LSByte 
360 graus de longitude codificados em número binário sinalizado 
com 3 bytes, e 180 graus de latitude codificados em número 
binário sinalizado com 3 bytes 
As Longitudes Positivas correspondem às longitudes Leste As 
Latitudes Positivas correspondem às latitudes Norte 

Dados do usuário 16 
Byte 1 = Byte 1 de Dados do Usuário Byte 2 = Byte 2 de Dados 
do Usuário 
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Tipo de Mensagem Truncada – Versão de Pacote Múltiplo 

O protocolo de serviço de mensagem Globalstar simplex fornece serviço de mensagem de pacote 
simples e múltiplo. Caso o aplicativo do  usuário exija um comprimento de dados do usuário maior que 
9 bytes, o SmartOne (versão firmware 2.1 em uso ou mais nova) irá automaticamente colocar as 
mensagem em pacotes, ou seja, enviá-las como pacotes múltiplos de 9 bytes. O aplicativo da estão 
terrestre irá inverter o processo, retirando-as de pacotes e colocando de volta em formato de 
mensagem simples ("longa"). Do ponto de vista do aplicativo do usuário, isso elimina a limitação de 9 
bytes, permitindo ao usuário que componha mensagens mais longas de forma transparente. Elas são 
apresentadas ao usuário pelo backoffice Globalstar como mensagens completas de comprimento 
maior que 9 bytes. O SmartOne é compatível com mensagens definidas pelo usuário (Classe 1 e 2) de 
até 54 bytes. 

Este tipo de mensagem fornece até 47 bytes mais 6 bits de dados do usuário a serem anexados ao 
byte do status e às informações da localização GPS. Os dados de entrada e de bits de status da 
mensagem padrão são substituídos pelos dados do usuário, a partir da porta de configuração. 
Observação: O comprimento total da mensagem será de no mínimo 9 bytes e no máximo 54 bytes, e o 
comprimento enviado ao usuário será sempre um número divisível por 9. A mensagem Truncada 
acompanhará o seguinte formato no ar: 

Variável Bits Descrição 

Byte de Status 8 
Bit (1:0) = 1 = Tipo de mensagem truncada 
Bit (7:2) = dados de máscara de sub-rede a partir de dados 
Truncados do usuário 

Latitude/Longitude 48 

Byte1 = Latitude MSByte  
Byte 2 = Latitude  
Byte 3 = Latitude LSByte  
Byte 4 = Longitude MSByte  
Byte 5 = Longitude  
Byte 6 = Longitude LSByte 
 
360 graus de longitude codificados em número binário 
sinalizado com 3 bytes, e 180 graus de latitude codificados 
em número binário sinalizado com 3 bytes 
 
As Longitudes Positivas correspondem às longitudes Leste 
As Latitudes Positivas correspondem às latitudes Norte 

Dados do usuário Variável 

Byte 1 = Dados do usuário byte 1  
Byte 2 = Dados do usuário byte 2 
Byte 3 = Dados do usuário byte 3 
….. 
….. 
Byte 47 = Dados do usuário byte 47 

 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 40 

 
 

 

Classe de Mensagem 
Tipo 2 

 

Tipo de Mensagem Bruta – Versão de 
Pacote Único 

 

A mensagem tipo 2 será uma mensagem de Carga Útil Bruta. Este tipo de mensagem fornece até 8 

bytes mais 6 bits de dados do usuário. Este modo é oferecido para permitir ao usuário que envie 

diretamente um data burst simples através da rede. Os únicos bits não acessíveis ao usuário são os bits 

tipo mensagem necessários ao processador de dados de recebimento para delinear o tipo de mensagem 

associado ao TXID. Os dados do usuário menores que a carga útil total serão preenchidos com zero, 

conforme necessário. A mensagem de Carga Útil Bruta acompanhará o seguinte formato no ar: 
 

 

Variável 
 

Bits 
 

Descrição 
 

Byte de Status 
 

8 
Bit (1:0) = 1 = Tipo de mensagem truncada 
Bit (7:2) = dados de máscara de sub-rede a partir de dados de 
Carga Útil Bruta do usuário 

 
 
 
 

Dados do 
usuário 

 
 
 
 

Variável 

Byte 1 = Dados do usuário byte 1 
Byte 2 = Dados do usuário byte 2 
Byte 3 = Dados do usuário byte 3 
Byte 4 = Dados do usuário byte 4 
Byte 5 = Dados do usuário byte 5 
Byte 6 = Dados do usuário byte 6 
Byte 7 = Dados do usuário byte 7 
Byte 8 = Dados do usuário byte 8 

 

Tipo de Mensagem Bruta – Versão de Pacote 
Múltiplo 

 

O protocolo de serviço de mensagem Globalstar simplex fornece serviço de mensagem de pacote 

simples e múltiplo. Caso o aplicativo do  usuário exija um comprimento de dados do usuário maior que 9 

bytes, o SmartOne (versão firmware 2.1 em uso ou mais nova) irá automaticamente colocar as 

mensagem em pacotes, ou seja, enviá-las como pacotes múltiplos de 9 bytes. O aplicativo da estão 

terrestre irá inverter o processo, retirando-as de pacotes e colocando de volta em formato de mensagem 

simples ("longa"). Do ponto de vista do aplicativo do usuário, isso elimina a limitação de 9 bytes, 

permitindo ao usuário que componha mensagens mais longas de forma transparente. Elas são 

apresentadas ao usuário pelo backoffice Globalstar como mensagens completas de comprimento maior 

que 9 bytes. O SmartOne é compatível com mensagens definidas pelo usuário (Classe 1 e 2) de até 54 

bytes. 
 

A mensagem tipo 2 será uma mensagem de Carga Útil Bruta. Este tipo de mensagem fornece até 53 

bytes mais 6 bits de dados do usuário. Este modo é oferecido para permitir ao usuário que envie 

diretamente um data burst simples através da rede. Os únicos bits não acessíveis ao usuário são os bits 

tipo mensagem necessários ao processador de dados de recebimento para delinear o tipo de mensagem 

associado ao TXID. Os dados do usuário menores que a carga útil total serão preenchidos com zero, 

conforme necessário. Observação: O comprimento total da mensagem será de no mínimo 9 bytes e no 

máximo 54 bytes, e o comprimento enviado ao usuário será sempre um número divisível por 9. A 

mensagem de Carga Útil Bruta acompanhará o seguinte formato no ar: 
 

Variável Bits Descrição 

Byte de Status 8 
Bit (1:0) = 1 = Tipo de mensagem truncada 
Bit (7:2) = dados de máscara de sub-rede a partir de dados de 
Carga Útil Bruta do usuário 
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Dados do usuário Variável 

Byte 1 = Dados do usuário byte 1 
Byte 2 = Dados do usuário byte 2 
Byte 3 = Dados do usuário byte 3 
….. 
….. 
….. 
Byte 53 = Dados do usuário byte 53 
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Classe de Mensagem Tipo 3 
 

O SmartOne utilizará a classe de mensagem Tipo 3 para os seguintes tipos de mensagem: 
 

  Mensagem de Diagnóstico - Subtipo 21. 
 

  Mensagem de Substituição de Pilhas - Subtipo 22. 
 

  Mensagem 'Entre em Contato com o Prestador de Serviço' - Subtipo 23 
 

Observação: Mensagem de Armazenamento / Contagem - Subtipo 24. Os Subtipos 0 – 3 são 

utilizados por produtos rastreadores mais recentes. 

 

Mensagem de Diagnóstico 
 

A Mensagem de Diagnóstico inclui o status da bateria, tempo médio de pesquisa de GPS, falhas de GPS 

e quantidade de envios desde a última Mensagem de Diagnóstico. 
 

O formato e os campos da Mensagem de Diagnóstico do SmartOne estão demonstrados na Tabela 8 
abaixo. 

 

Nº de 
Bytes 

Variável Bits Descrição 

0 Campo para Tipo 2 Bit (1:0) = 3 = Tipo de mensagem Fora do Padrão: 

0 Subtipo 6 

Bit (7:2) = 21 para Mensagem de Diagnóstico. 
Bit (7:2) = 22 para Mensagem de Substituir Pilhas. 
Bit (7:2) = 23 Mensagem de 'Entre em Contato com o 
Prestador'. 

1 
Número de envios por 

Burst. 
4 

Bits(3:0) = Quantidade de Transmissões (1 a 15 
Transmissões) 

1 Condição das Pilhas 1 Bit 4: 0 = Bateria em bom estado. 1 = Substituir a Bateria 

1 
Falha no Subsistema de 

GPS 
1 Bit 5: 0 = sistema de GPS OK. 1 = Falha 

1 
Falha no Subsistema do 

Transmissor 
1 Bit 6: 0 = Transmissor OK. 1 = Falha. 

1 
Falha no Subsistema do 

Programador 
1 Bit 7: 0 = OK. 1 = Falha 

2 Intervalo Mínimo 8 
Intervalo Mínimo entre tentativas de transmissão 
(resolução de 5 segundos) O padrão é de 300 segundos 

3 Intervalo Máximo 8 
Intervalo Máximo entre tentativas de envio. 
Padrão é de 600 segundos. 

4 
Tempo Médio de 
Pesquisa GPS 

8 
Contagem em número binário não sinalizado de pesquisa 
média de GPS para obter 

5,6 N.º de Falhas de GPS 16 
Contagem em número binário não sinalizado de 
tentativas de GPS sem sucesso, desde a última 
Mensagem de Diagnóstico 

7,8 N.º de Envios 16 N.º de envios desde a última mensagem de Diagnóstico 
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Mensagem de 
Substituição de Bateria 

 

A mensagem de substituição da bateria tem formato quase idêntico à mensagem de Diagnóstico. Caso 

seja habilitada pelo usuário, a mensagem de Substituição da Bateria será enviado pelo SmartOne 

quando o nível de carga da bateria estiver abaixo ou no nível de aviso para substituição. A mensagem 

será repetida em um intervalo configurável pelo usuário, enquanto a bateria permanecer abaixo do nível 

de aviso. A configuração padrão é para que a mensagem de Substituição de Pilhas seja habilitada e 

transmitida uma vez ao dia quando as pilhas estiverem fracas. 

 

Mensagem 'Entre em Contato com 
o Prestador de Serviço' 

 

O SmartOne irá enviar uma mensagem de 'Entre em Contato com o Prestador de Serviços' quando for 

detectada falha interna. O SmartOne enviará uma mensagem sobre a detecção de uma falha interna. O 

aparelho tentará, então, prosseguir a operação normalmente. O SmartOne não enviará uma mensagem 

de 'Entre em Contato com o Prestador de Serviços', a menos que seja determinado que a falha foi 

solucionada e depois retornou. 

 

Mensagem de 
Armazenamento/Contagem 

 

A mensagem de Armazenamento/Contagem é utilizada para reportar o período de tempo que uma 
entrada está em estado específico, conforme definido pelo usuário, o período de tempo que o aparelho 
está em Estado de Vibração, e/ou o total de envios das entradas, conforme configurado pelo usuário. A 
mensagem é transmitida ou a intervalos pré-configurados, em um ponto no qual quaisquer dos registros 
de armazenamento ou contagem atinjam múltiplos conforme programado pelo usuário, um pouco antes 
da prorrogação de quaisquer registros de armazenamento/contagem, ou todas as anteriores. 

 
Nº de 
Bytes 

Variável Bits Descrição 

0 Campo para Tipo 2 Bit (1:0) = 3 = Tipo de mensagem Fora do Padrão: 

0 Subtipo 6 Bit (7:2) = 24 Mensagem de Armazenamento/Contagem. 

1, 2 Entrada 1 Armazenada 16 

O tempo armazenado no qual a Entrada 1 esteve em 
seu estado indesejado com uma resolução de 10 
minutos. Por exemplo: 1 hora seria representada pelo 
valor 6, 2 horas pelo valor 12, etc. Essa resolução 
resulta em uma taxa de prolongamento de um 
armazenamento de tempo total de aproximadamente 
1,25 anos. (OxFFFF significa que o Armazenamento da 
Entrada 1 foi Desligado) 

3, 4 Entrada 2 Armazenada 16 

O tempo armazenado no qual a Entrada 2 esteve em 
seu estado indesejado com uma resolução de 10 
minutos. Por exemplo: 1 hora seria representada pelo 
valor 6, 2 horas pelo valor 12, etc. Essa resolução 
resulta em uma taxa de prolongamento de um 
armazenamento de tempo total de aproximadamente 
1,25 anos. (OxFFFF significa que o Armazenamento da 
Entrada 1 foi Desligado) 

5, 6 Vibração Armazenada 16 

O tempo armazenado que o SmartOne esteve em seu 
Estado de Vibração com uma resolução de 10 minutos. 
Por exemplo: 1 hora seria representada pelo valor 6, 2 
horas pelo valor 12, etc. Essa resolução resulta em uma 



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 44 

 
 

taxa de prolongamento de um armazenamento de 
tempo total de aproximadamente 1,25 anos. (OxFFFF 
significa que o Armazenamento da Entrada 1 foi 
Desligado) 

7 Contagem da Entrada 1 8 
Número total de aberturas ou fechamentos da entrada 1 
conforme selecionado pelo usuário. (OxFF significa que 
o Armazenamento da Entrada 1 foi desligado) 

8 Contagem da Entrada 2 8 
Número total de aberturas ou fechamentos da entrada 2 
conforme selecionado pelo usuário. (OxFF significa que 
o Armazenamento da Entrada 1 foi desligado) 
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Prioridade de 
Serviço de 
Mensagem 

 

Priorização de Taxas de Relatórios de Mensagem 
Periódica Padrão 

 

O SmartOne suporta diversas taxas nas quais enviará uma mensagem periódica padrão. As taxas de 

mensagem periódicas e programadas são mutuamente exclusivas. Esta é a prioridade das diferentes 

frequências nas quais o SmartOne enviará uma mensagem padrão. Os mais altos são listados primeiro: 
 

  Índice Especificado pelo Estado Indesejado de Entrada. 
 

  Índice Especificado para quando o SmartOne estiver dentro de sua Área de Mudança de 
 

  Índice especificado para quando o aparelho está Em Movimento. (Observe, dentro da Área de 

Mudança de Localização, que esse índice afeta a amostragem, mas não o reporte, conforme 

indicado por uma prioridade mais alta para dentro da Área de Mudança de Localização.) 
 

  Índice especificado para quando o aparelho está Em Repouso. 

 
Prioridades de 
Mensagem 

 

É possível que haja conflito entre tipos de mensagem. Sempre que for viável, o SmartOne examinará 

sua programação conhecida e reprogramar as mensagens de prioridade mais baixa que ocorrerem após 

as de prioridade alta. Se não houver tempo suficiente na programação conhecida para todas as 

mensagens programadas a serem enviadas em tempo razoável, ou se houver memória insuficiente para 

alinhá-las, as mensagens de prioridade mais baixa não poderão ser ignoradas. Em todo caso, as 

mensagens não programadas (por exemplo, Status de Entrada Alterado) irão cancelar as mensagens 

pendentes de prioridade mais baixa e não irão cancelar as mensagens pendentes de prioridade mais 

alta. A seguinte lista demonstra a prioridade dos tipos de mensagem, sendo a prioridade mais alta listada 

primeiro. 
 

 Entre em Contato com o Prestador de Serviços 
 

 Mensagem Bruta Definida pelo Usuário. * 
 

 Mensagem Truncada Definida pelo Usuário. * 
 

 Área de Mudança de Localização 
 

 Substituir a Bateria 
 

 Estado Indesejado de Entrada 
 

 Recentralização 
 

 Diagnósticos 
 

 Armazenamento/Contagem 
 

 Status de Entrada Alterado 
 

 Dispositivo Ligado 
 

 Localização Normal (Em Movimento ou Em Repouso). 
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Observação: Os 
dois tipos de mensagem definidas pelo usuário possuem de fato prioridade igual. Cada uma 
delas cancelará a outra. Se, por exemplo, a interface do usuário der o comando ao 
dispositivo para enviar uma mensagem Truncada, e então, antes que haja tempo para obter 
um fixo e enviar a mensagem, o usuário der o comando para uma mensagem Bruta, a 
mensagem bruta será enviada. 
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6. Comandos Seriais 
 
O SmartOne utiliza a porta I/O para configurar a unidade bem como a interface para passivo remoto e 

sensores inteligentes. São fornecidos dois comandos na interface do aparelho para dar suporte aos 

sensores inteligentes. Sensores externos ou instrumentos que podem formatar e se comunicar ao 

SmartOne podem enviar dados do usuário através do SmartOne, utilizando esses dois comandos. 
 

Esta seção descreve a interface serial entre o SmartOne e um computador ou outro dispositivo de 

programação. O SmartOne responderá a qualquer comando que contenha campos com valores inválidos 

com resposta NAK (campo do comando definido como 0xFF). 

 

Formato de Pacote Serial (comandos e 
respostas) 

 

A comunicação ao SmartOne seguirá o formato específico abaixo: 
 

Preâmbulo 
Compriment

o 
Comando Dados CRC 

1 byte 1 byte 1 byte Comprimento variável 0 - 54 bytes 2 bytes 
 

Variação de comprimento total permitida: 5 bytes (Comprimento do campo do dados 0) a 59 bytes 
(Comprimento do campo de dados 54). 

 

Campos de Pacote Serial 
 

Os diferentes campos são definidos como: 
 

Preâmbulo Padrão Fixo 0xAA 

Comprimento Número total de bytes no pacote serial, incluindo o preâmbulo 

Comando 

Tipo de comando (Consulte a tabela abaixo). Respostas a comandos 

apresentam o mesmo tipo de comando que o comando que iniciou a 

resposta 

Dados Dados associados com o comando ou resposta 

CRC Baixo Byte menos significativo do CRC de 16 bits 

CRC Alto Byte mais significativo do CRC de 16 bits 

 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 48 

 
 

 

Algoritmo CRC 
 

O Campo de Segurança é um CRC de 16 bits de todos os campos anteriores, incluindo o preâmbulo, 

comprimento e os bytes de comando. O restante é inicializado a todos os 1's (0xFFFF) e o CRC é 

invertido antes de ser enviado. À seguir, uma rotina C de amostra que implementa o algoritmo utilizando 

a técnica "reversa": 
 

 
WORD crc16_lsb(BYTE *pData, WORD length) 

{ 

BYTE i; 

WORD data, crc; 

crc = 0xFFFF; 

if (length == 

0) return 0; 

do 

{ 

data = (WORD)0x00FF & *pData++; 

crc = crc ^ data; 

for (i = 8; i > 0; i--) 

{ 

if (crc & 0x0001) 

crc = (crc >> 1) ^ 0x8408; 

else 

crc >>= 1; 

} 

} 

while (--length); 

crc = ~crc; 

return (crc); 

} 
 
 

Como exemplo, para uma mensagem tipo (0x01) "Obter ID" feita dos seguintes bytes: AA 05 01 
 

Os CRC de 2 bytes a seguir seriam calculados: D5 50 
 

A mensagem completa enviada pelo host ao SmartOne é: AA 05 01 50 D5 

 

Tipos de Pacote Serial 
 

Coman
do 

Descrição/Utilizaçã

o/Comentário 
Bytes de Dados de 
Comando 

Bytes de Dados de 
Reconhecimento 

0x01 

O usuário solicita ao SmartOne 
que responda com um ESM 
(Número Serial Eletrônico) integral. 
Esse é o número de identificação 
utilizado pela Globalstar para 
identificar a unidade 

Nenhum 

Quatro bytes de dados, os 
quais contêm o número de 
identificação da unidade 
como um inteiro não 
designado. O MSByte é 
enviado primeiramente. 
Apenas os 27 LSbits não 
são nulos 

0x26 Enviar mensagem Truncada 
Consulte a seção de 
Mensagem Truncada 
abaixo 

Nenhum 
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0x27 Enviar Mensagem Bruta 
Consulte a seção de 
Mensagem Bruta abaixo 

Nenhum 

 

  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 50 

 
 

 

Enviar Mensagem Truncada (tipo de mensagem 
serial 0x26) 

 

O SmartOne conduzirá a localização GPS e anexará os dados do usuário passados ao aparelho através 
do comando de Mensagem Truncada 0x26. 

 

Dois bytes mais 6 bits de dados do usuário podem ser enviados com as informações da localização GPS 

padrão em um burst de mensagem. São definidos dois bits na mensagem no ar pelo SmartOne, 

informando ao destinatário que a mensagem é do tipo Truncada. 
 

A seguinte tabela define a estrutura de mensagem da porção de "dados" do comando utilizado para 
enviar uma mensagem Truncada. 

 

A comunicação ao SmartOne seguirá o formato específico abaixo: 
 

Byte Bit Parâmetro Descrição 
Valor 
Padrão 

0 7,2 
Bits de máscara 
de sub-rede 

Bits de dados do usuário. Bits 1:0 são reservados 
e serão mascarados pelo SmartOne 

0x00 

Variável  
Dados do 
usuário 

Suporta um máximo de 47 bytes totais neste 
campo. O aplicativo do usuário (sensor 
inteligente) deve enviar apenas a quantidade 
necessária de bytes (não preencher 
mensagem) de modo a manter os pacotes 
no ar em nível mínimo 

 

 
 

Exemplo 1 - Enviar uma Mensagem de Usuário 
Truncada 

 

O host envia: 
 

AA 08 26 10 22 33 <CRC-low> <CRC-High> 
 

O SmartOne responderia: 
 

AA 05 26 <CRC-Low> <CRC-High> 
 

O que sairia além do ar é: 
 

11 Lat-3 Lat-2 Lat-1 Lon-3 Lon-2 Lon-1 22 33 
 

Exemplo 2 - Usar uma Mensagem 
Mais Longa 

 

O host envia: 
 

AA 0D 26 10 22 33 44 55 66 77 88 <CRC-low> <CRC-High> 
 

Observação: O campo de comprimento: 0D - 0D é o número 13 em hexadecimal, o comprimento 

do comando serial total. 
 

O SmartOne responderia: 
 

AA 05 26 <CRC-Low> <CRC-High> 
 

O que sairia além do ar é: 
 

11 Lat-3 Lat-2 Lat-1 Lon-3 Lon-2 Lon-1 22 33 44 55 66 77 88 00 00 00 00 
 

Observação: Todas as mensagens no ar são preenchidas a um número múltiplo de 9 bytes. Essa 
é a razão para os zeros rastreados neste exemplo. 
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Observação: Os dois bits menos significativos do primeiro byte são sempre “01” para uma 

mensagem truncada, os 6 bits restantes compõem os 6 bits superiores do primeiro byte 

enviado no comando serial, neste exemplo 00100xx (com o "xx" representando os dois 

bits que o SmartOne pressiona para “01”. 
 

O 22 e o 33 que o usuário enviou são anexados após os 6 bytes de latitude e longitude. 
 
 
 

Enviar Mensagem Bruta (tipo de mensagem serial 0x27) 
 

O SmartOne irá enviar dados do usuário bruto utilizando o comando de Carga Útil Bruta 0x27. 
 

8 bytes mais 6 bits de dados do usuário podem ser enviados. São definidos dois bits na mensagem no ar 

pelo SmartOne, informando ao destinatário que a mensagem é Bruta. 
 

A seguinte tabela define a estrutura da mensagem utilizada para enviar uma mensagem Bruta. 
 

Byte Bit Parâmetro Descrição 
Valor 
Padrão 

0 7,2 
Bits de máscara 
de sub-rede 

Bits de dados do usuário. Bits 1:0 são reservados 
e serão mascarados pelo SmartOne 

0x00 

Variável  
Dados do 
usuário 

Quaisquer dados de usuário suportam um máximo 
de 53 bytes totais neste campo. O aplicativo do 
usuário (sensor inteligente) deve enviar apenas a 
quantidade necessária de bytes (não preencher 
mensagem) de modo a manter os pacotes no ar 
em nível mínimo 

 

 
 

Exemplo 1 - Enviar uma Mensagem de 
Usuário Bruta: 

 

O Host envia: 
 

AA 0E 27 10 22 33 44 55 66 77 88 99 <CRC-low> <CRC-high> 
 

O SmartOne Responde: 
 

AA 05 27 <CRC-low> <CRC-high> 
 

O que realmente é transmitido: 
 

12 22 33 44 55 66 77 88 99 
 

Exemplo 2 - Usar uma Mensagem Mais Longa: 
 

O Host envia: 
 

AA 21 27 10 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA 44 56 
78 <CRC-low> <CRC-high> 

 

Observação: No campo de comprimento, o comando contém um total de 33 bytes. O 

comprimento é 21 Hexadecimal, que é igual a 33 decimal. 
 

O SmartOne Responde: 
 

AA 05 27 <CRC-low> <CRC-high> 
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O que realmente é transmitido: 
 

12 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA 44 56 78 00 
00 00 00 00 00 00 00 

 

Observação: Todas as mensagens no ar são preenchidas a um número múltiplo de 9 bytes. Essa 

é a razão para os zeros rastreados neste exemplo. 
 

Observação: Os dois bits menos significativos do primeiro byte são sempre “10” para uma 

mensagem truncada, os 6 bits restantes compõem os 6 bits superiores do primeiro byte 

enviado no comando serial, neste exemplo 00100xx (com o "xx" representando os dois 

bits que o SmartOne pressiona para “10”. 
 

 
Um ACK ou NAK simples do Dispositivo SmartOne para o host (sensor inteligente): 

ACKs. 

AA 05 26 <crc crc> (para a mensagem Truncada) 

AA 05 27 <crc crc> (para a mensagem Bruta) 

NAK: 
 

AA 05 FF <crc crc> (NAK). 
 

 
Observação: Conforme o SmartOne opera, alguns traços de depuração saem de dentro da porta 

serial. Tais traços devem ser simplesmente ignorados. Uma vez que a linha de sincronia é 

puxada para baixo, o aparelho está em "modo comando" e os traços de depuração irão 

parar. 
 

Observação: Os comandos do usuário serão SEMPRE respondidos imediatamente com 

reconhecimento ou NAK (conforme exibido nos exemplos abaixo). Uma vez que um 

reconhecimento (ou NAK) é recebido, o host deve simplesmente ignorar a porta serial até 

que ele envie um comando na próxima vez. 
 

Observação: As razões mais comuns para um NAK são CRC incorretos, campo de comprimento 

incorreto, ou campo de comando incorreto (ou seja, não é 0x26 ou 0x27 respectivamente 

para mensagens truncadas e brutas). 

 

Linha de Sincronia 
 

A linha de sincronia deve ser puxada para baixo antes do envio de cada mensagem serial. O uso 

recomendado da linha de sincronia é: 
 

1) Puxar a sincronia para baixo. 
 

2) Aguardar 2 – 3 milissegundos. 
 

3) Enviar comando 
 

4) Receber resposta. 
 

5) Elevar a sincronia. 
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7. Conexão de Dispositivos Seriais ao SmartOne 
 
O SmartOne é compatível com conexão serial em níveis de 3 volts (Máx.), a 9600 baud. Os respectivos 

pinos são TX, RX, Sincronia e terra. O SmartOne pode se conectar a dispositivos que contêm UART 

assíncronos em níveis de 3 volts. (Estado Alto: 2.7-3 Volts, Estado Baixo: 0 Volts. Entre em contato com 

o Suporte da Globalstar para maiores informações. 
 

Cuidado: NUNCA tente conectar o SmartOne diretamente aos pinos em uma porta RS232 de um 

computador. As tensões em RS232 são altas demais e podem danificar o SmartOne. 
 

Quaisquer desvios das diretrizes acima irão violar todas as exigências RMA e impedir a substituição sem 

custo. 
 

Observação:Consulte o Apêndice K para saber informações sobre o Cabo Serial de Entrada para o SmartOne. 
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Apêndice A - Glossário de Termos 
 
A 

 
Acelerômetro – Um sensor utilizado para detectar e mensurar 
vibração. 

 

Horas Armazenadas – Tempo de atividade armazenado nas Entradas do dispositivo enquanto a Entrada 

está em estado definido pelo usuário. 
 

Ativação – A ativação de um ESN (número serial eletrônico) na rede de satélites da Globalstar. O 

processo consiste na programação de uma data de início e de término para utilização do ESN e o 

pagamento de determinadas taxas à Globalstar. Algumas vezes referido como "fornecimento". 
 

Em Repouso - um rastreador é considerado em repouso quando a comparação de uma nova leitura de 

GPS com uma anterior indica que o rastreador não mudou a localização em mais de uma distância 

mínima especificada. O tempo mínimo especificado e a distância mínima especificada são ambos 

parâmetros de configuração. 

 

C  
 

Configuração - recolhimento de variáveis que controlam o desempenho de um dispositivo. 
 

Configurar (configuração) - Programação (ajuste) das variáveis que controlam o desempenho 

operacional de um rastreador. 
 

Contagem de Eventos - Número armazenado de mudanças de estado nas Entradas do aparelho. 

 
D 

 

Atraso para Inicialização - Atraso específico seguindo a programação do dispositivo para iniciar a 

operação. 
 

Estado Desejado - Estado da Entrada em condições normais, definido pelo usuário. 

 

E 
 

ESN - Número de Série Eletrônico é um número exclusivo atribuído a cada dispositivo SmartOne. A Rede 

ESN é utilizado pela Globalstar Simplex para identificar mensagens vindas dos aparelhos do campo. 

 

F 
 

Erro de leitura de GPS - Leitura de GPS não pôde ser processada pelos sinais de satélites GPS. 
 

FW Ver - Versão firmware é o software contido no processador principal do dispositivo 

 
G  

 
GPS – O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é uma "constelação" de 24 
satélites bem espaçados que orbitam a Terra e tornam possível para pessoas com receptores próximos ao 
solo identificar sua localização geográfica. 

 

Leitura de GPS – Informações de longitude, latitude, hora e data obtidos do processamento de sinais 
dos satélites GPS.  
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I 
 
Em Movimento – Considera-se que a unidade esteja Em Movimento quando há um Estado de Vibração 

– e – quando se compara uma nova leitura GPS a uma leitura GPS anterior, há indícios de que um 

dispositivo tenha mudado de localização pelo menos em uma distância mínima especificada (100 metros 

por predefinição). 
 

Leitura de GPS Imprecisa – As informações de longitude e latitude obtidas a partir do processamento 

de sinais dos satélites de GPS quando um rastreador não consegue acessar um número adequado de 

satélites; os sinais de GPS foram obstruídos por interferências eletrônicas; os sinais de GPS foram 

refletidos por objetos, criando condições de múltiplas vias; ou condições meteorológicas distorceram os 

sinais de GPS. Uma leitura de GPS imprecisa pode conter erros de longitude e latitude de uma milha ou 

mais. 
 

Entrada - Um canal digital no dispositivo, que permite a detecção de mudanças de estágio do 

interruptor. As entradas são de contato seco, LIGA/DESLIGA. 

 
M 

 

Mensagem - Recolhimento de informações transmitidas em um grupo através da rede de 

satélites. 
 

Intervalo de Mensagem - QQuantidade de tempo especificada pelo usuário entre Mensagens de 

Localização. O SmartOne transmite uma Mensagem de Localização quando o Intervalo de Mensagem 

tiver transcorrido. O relógio interno do aparelho é redefinido ao tempo de intervalo após cada envio. O 

SmartOne está no Modo de baixo consumo de energia durante o intervalo, para preservar a vida útil da 

bateria. 
 

Horas do dia para Mensagens - Horas específicas do dia em formato militar para que o SmartOne envie 

Mensagens de Localização. . O SmartOne está no Modo de baixo consumo de energia entre horas 

específicas do dia, para preservar a vida útil da bateria. 
 

Transmissão de Mensagem - Processo de envio de mensagem na rede de satélite. O processo inclui o 

envio de uma mensagem múltiplas vezes para aprimorar a taxa de sucesso de envio. 

 

N 
 
Número de repetições de mensagem – Número de vezes que uma mensagem é enviada em um único 

UMN. O número de repetições de mensagem é configurável durante o processo de configuração do 

rastreador. A Globalstar apenas contabiliza as mensagens repetidas como uma mensagem, se ela 

recebida três vezes ou menos. Caso a mesma mensagem seja recebida mais que três vezes, a 

Globalstar pode contabilizar como mais de uma mensagem para fins de cobrança. 

 

S 
 
Auto Teste – AUm teste interno de unidade realizado pelo processador, verificando a operação 

apropriada das funções. 
 

Estado de falta de Vibração – O sensor de movimento indica o fim da vibração quando o número de 
pulsos de vibração por minuto é mais baixo que o Nível de Sensibilidade do número do Sensor de 
Vibração pelo tempo necessário para determinar se um Estado de Vibração terminou. 
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T 
 
Tempo para entrar em um Estado de Falta de Vibração - parâmetro configurável que define o período 

de tempo utilizado para determinar se um Estado de Vibração terminou. 
 

Tempo para Estado de Vibração - parâmetro configurável que define o período de tempo utilizado para 

determinar se há um Estado de Vibração. 

 

U 
 

Mensagem de Estado Indesejável – O SmartOne envia esta mensagem a intervalos definidos pelo 
usuário enquanto quaisquer de suas entradas estiverem em um estado indesejável selecionado pelo 
usuário, sejam fechadas ou abertas. 
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Apêndice B - Suporte Técnico 
 
Sugerimos aos VARs que primeiramente consultem nosso VAR FAQ online em www.glpconnect.com 

antes de entrar em contato com o Suporte ao VAR. Esta consulta deve resolver a maioria das 

solicitações de informações sobre fornecimento e perguntas frequentes menos importantes sobre 

fornecimento e funções de gerenciamento de conta de negócios. 
 

 
Todas as necessidades de suporte podem ser supridas no Website de Suporte ao VAR da 

Globalstar: http://var.globalstar.com/ Favor criar uma conta ao acessar o site e clicar em Sign Up 

for Access Here (Registre-se para Acessar Aqui). 

 
 
Para suporte adicionai, favor contatar a sede corporativa da Globalstar, Inc. em: 

 

  E-mail: varsupport@globalstar.com. 
 

  Telefone: +1 (985) 335-1590 
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Apêndice C - Declaração de Exposição à Radiação RF 
 
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC, estabelecidos 

para um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação 

específicas para satisfazer os requisitos de conformidade para exposição a RF. A(s) antena(s) 

utilizada(s) para este transmissor devem ser instaladas para proporcionar uma distância de separação 

de no mínimo 20 cm de todas as pessoas, e não deve(m) ser colocada(s) no mesmo local ou operadas 

juntamente com qualquer outra antena ou transmissor. 
 

 
RAPPORT D'EXPOSITION DE RAYONNEMENT DE LA FCC RF Cet equipment est conforme aux 
limites d'exposition de rayonnement de la FCC RF determinees pour un environnement non controle. 
Cet equipment devrait etre installe et actionne avec une distance minimum de 20 cm entre le 
radiature et votre corps. 
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Apêndice D - Notificações Regulatórias 
 

Avisos FCC/IC 
 

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um aparelho digital 

Classe A, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos FCC. Esses limites têm o objetivo de fornecer 

proteção razoável contra interferência nociva quando o equipamento está sendo operado em uma 

instalação comercial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio-frequência e, se não 

instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência nociva a 

comunicações via rádio. A operação desse equipamento em uma área residencial pode causar 

interferência nociva a qual o usuário será responsabilizado pela correção da interferência às suas 

próprias custas. 
 

Modificações: Quaisquer modificações feitas neste dispositivo que não sejam aprovadas pela Globalstar 

Inc., podem violar a autoridade dada ao usuário pela FCC para operar este equipamento. 
 

Este aparelho digital Classe A está em conformidade com o 
ICES-003 Canadense. 

 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 
 

Este aparelho está em conformidade com as exigências da anulação de área de radioastronomia, 
conforme especificada pelo acordo da Fundação Nacional da Ciência Globalstar, de 2001. Está em 
conformidade com CFR25.213 

 

Este aparelho ajusta automaticamente sua frequência de envio de acordo com seu localização e em 

conformidade com as exigências do regulamento internacional. 

 

Avis de la FCC/IC 
 

Cet équipement a été testé et respecte les limitations d’un dispositif numérique de Classe A, 

conformément à la Partie 15 du Règlement FCC. Ces limitations sont conçues afin de fournir une 

protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un 

environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre rayonnement de fréquence 

radio, et s’il n’est pas installé et utilisé en conformité avec le manuel d’instructions, il peut causer des 

interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone 

résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur sera tenu de 

corriger les interférences à ses frais. 
 

Modifications: Toutes modifications apportées à ce dispositif qui n’ont pas été approuvées par Globalstar, 

Inc., peut annuler le droit accordé à l’utilisateur par la FCC d’opérer cet équipement. 
 

Cet appareil numérique de Classe B est conforme au standard canadien ICES-
003. 

 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 
 

Ce dispositif est conforme aux exigences relatives à l’évitement des Sites de Radioastronomie tel que 

spécifié par l'accord de la Fondation Nationale Scientifique Globalstar de 2001. Il est conforme avec le 

Règlement CFR 25.213. 
 

Ce dispositif ajuste automatiquement sa fréquence de transmission en fonction de sa position et est 
conforme avec les exigences réglementaires internationales. 
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Avisos CE 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA CLIENTES EUROPEUS 
 

Por meio deste, a Globalstar Europe Satellite Services Ltd declara que este aparelho Globalstar 
SmartOne C está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas relevantes da 

Diretriz 1995/5/EC. A Declaração de Conformidade pode ser consultada em 
www.Globalstar.com/Support/Requlatory 

 

 
 

 Não deve ser Comercializado na República da Irlanda 
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Apêndice E – Avisos em Geral 

 
 

  Aviso - Instalação e Serviço: Permita que somente pessoal autorizado instale ou opere o 

SmartOne C e seus acessórios. Instalação ou operação mal feita pode ser perigoso e ainda 

invalidar a garantia. 
 

 
  Aviso - Modificações: Alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas pela 

parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o 

equipamento. 
 

 
  Cuidado - Pilhas Substituíveis: Risco de explosão caso a pilha seja substituída pelo tipo 

incorreto. Descarte pilhas usadas de acordo com as instruções do fabricante. 
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Apêndice F – Especificações e Normas 

 
 

Especificações 

Dimensões 
2,7” (a) x 3,25” (l) x 1” (p) 

6,86 cm (a) x 8,26 cm (l) x 2,53 cm (p) 

Peso 
3,6 oz (com 4 pilhas e equipamento de instalação) 

102g (com 4 pilhas e equipamento de instalação) 

Temperatura 

-22°F to +140°F (O dispositivo permanecerá operacional além da 
variação de -40°F a +185°F apesar de poder apresentar perda de 
vida útil das pilhas e de sinal de RF) 

-30°C to +60°C (O dispositivo permanecerá operacional além da 

variação de -40°C a +85°C apesar de poder apresentar perda de 

vida útil das pilhas e de sinal de RF) 

Linha de 
Alimentação 

Cabo Regulador de 5 VDC ou 8-22 VDC 

Tipo da Pilha 4 AAA 1,5V Lítio 

 

 
Normas 

À prova 
d'água 

IP67 Proteção contra Intrusos 

IP68 Congelar – Descongelar 

IP69K Lavagem de Alta Pressão 

Normals Mil 

MIL-STD-810F 95% a 100% de Condensação (Umidade) 

MIL-STD-810E 
Método 509.3 5% NaCl, 95% Água Destilada (Névoa 
Salina) 

SAE SAE J1455 

20 Hz a 2000 Hz aleatórios, 0,40 g2/hz, Uma Hora Por Eixo 
(Vibração) 

Teste de Choque Térmico 
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Apêndice G – Decodificação de Latitude/Longitude 
 
 
 
 

Mensagem de Exemplo = 0x002B5372BFF12F0A02 
 

0x00 2B 53 72 BF F1 2F 0A 02 
Inteiro sinalizado (MSB..LSB) Lat2 Lat1 Lat0  Long2 Long1 Long0  

 

Cálculo de Latitude 

A Latitude Negativa corresponde à Latitude no Hemisfério SUL. 
A Latitude Positiva corresponde à Latitude no Hemisfério NORTE. 
Degree_per_count_lat =(90,0/2

23
) 

Lat Hex= 0X2B5372 ; Conversão para Decimais = 2.839.410 

Latitude = Decimal Lat bytes * Degree_per_count_lat 
= 2.839.410 * (90,0/2

23
) 

= 30,463564 graus NORTE  
Observação: Se for maior que 90 graus, deve ser 
subtraído 180 do resultado 

 

Cálculo de Longitude 

A Longitude Negativa corresponde à Longitude no Hemisfério OESTE. 

A Longitude Positiva corresponde à Longitude no Hemisfério LESTE. 

Degree_per_count_long =(180,0/2
23

) 

Long Hex= 0XBFF12F ; Conversão para Decimais = 12.579.119 

Longitude = Bytes de Comprimento Decimal * 
Degree_per_count_long 

= 12.579.119 * (180,0/2
23

)  
= 269,918611 

Observação: Se for maior que 180 graus, deve ser subtraído 
360 do resultado. Portanto, 269,918611 graus - 360 graus 

= -90,081388 graus 
= 90,081388 graus OESTE 
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Apêndice H – Decodificação de Mensagem Padrão 
 
 
 
 

Exemplo de Mensagem = 0xC82B5387BFF129090C 
 

Ox CO 2B 53 87 BF F1 29 09 0C 
 

 
Byte 0 = C 0 

Binário = 1100 0000 (7:0) 

Bit (1:0) = 0 Tipo de mensagem padrão 
Bit (2) = 0 Pilhas em bom estado 
Bit (3) = 0 Dados válidos de GPS 
Bit (4) = 0 Nenhum evento perdido na 
Entrada 1 
Bit (5) = 0 Nenhum evento perdido na 
Entrada 2 
Bit (7:6) =3 Contador de falha de GPS. 

Byte 7=0 9 
Binário = 00001001 (7:0) 

Status de Entrada (3:0) 

Bit (0) = 1 Entrada 1 alterar mensagem 
disparada 
Bit (1) = 0 Entrada 1 estado Fechada 
Bit (2) = 0 Mudança na entrada 2 não 
disparou mensagem 
Bit (3) = 1 Entrada 2 estado Fechada 
 
Subtipo (7:4) 
Bits (7:4) = 0 para subtipo de mensagem 
de localização 

Byte 8= 0 C 

Binário = 00001100 (7:0) 

Bits (2:0) = Reservado no Dispositivo 

SmartOne 
Bit (3) = 1 A vibração disparou uma 

mensagem 
Bit (4) = 0 A unidade não está em um 

estado vibratório Bit (5) = 0 Os dados de 

GPS reportados são de uma localização 

3D. 
Bit (6) = 0 O dispositivo estava Em 
Repouso quando a mensagem foi enviada 
Bit (7) = 0 Alta confiabilidade na precisão 
da localização GPS  

Observação: As 5 mensagens seguintes 
possuem o mesmo formato da Mensagem de 
Localização. A única diferença é o valor do subtipo 
do Byte 7. 

Valor do Subtipo 
=1 
=2 
=3 
=4 
=5 

Mensagem 
Dispositivo Ligado 
alerta de Mudança de 
Localização Status de 
Entrada Alterado 
Estado Indesejável Re-
centralizar 

 
  

Latitude Longitude 
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Apêndice I – Decodificação de Mensagem de 
Diagnóstico 
 
 

Exemplo de Mensagem = Ox 57033C784F00000009 
 

Ox 57 03 3C 78 4F 00 00 00 09 
Byte 0  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Byte 0= 5 7 

Binário = 0101 0111(7:0) 

Bits (1:0) = 3 Tipo de mensagem fora do 

padrão Bits (7:2) = 21 para Mensagem de 

Diagnóstico 

Byte 2= 3 C 

Decimal = 60 

Intervalo Mínimo entre 

tentativas de envio 

(resolução de 5 segundos, 

300) 

Byte 4 = 4 F 

Decimal = 79 

Contagem em número 

binário não sinalizado de 

pesquisa média de GPS 

para obter 

Byte 1=0 3  

Binário = 0000 0011(7:0) 

Bits(3:0) = 3 Número de Transmissões 

Bit (4) = 0 Pilhas em bom estado 

Bit (5) = 0 Sistema de GPS OK 

Bit (6) = 0 Transmissor OK 
Bit (7) = 0 Subsistema do Programador OK 

Byte 3= 7 8 

Decimal = 120 

Intervalo Máximo entre 

tentativas de envio. 

(Resolução de 5 segundos, 

600) 

Byte 5 e 6 = 00 00 

Decimal = 0 

Contagem em número 

binário não sinalizado de 

tentativas de GPS sem 

sucesso, desde a última 

Mensagem de Diagnóstico 

 

Observação: As 2 mensagens seguintes possuem o mesmo formato da 
Mensagem de Localização. A única diferença é o valor de Bits (7:2) do 
Byte 0. 
 

Bits (7:2) Valor  
=22 
=23 

Mensagem 
Substituir a Bateria 
Entre em Contato com o Prestador de 
Serviços 

 

  

Byte 7 e 8 = 00 09 

Decimal = 9 
N.º de envios desde a última 
mensagem de Diagnóstico 
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Apêndice J - Decodificação de Mensagem de 
Armazenamento/Contagem 

 
 
 

Exemplo de Mensagem= Ox63FFFFFFFFFFFF7DFF 
 

Ox 63 FF FF FF FF FF FF 7D FF 
Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Byte 0 = 6 3 
Binário = 0110 0011 (7:0) 
Bits (1:0) = 3 Tipo de mensagem Fora 
do Padrão 
Bits (7:2) = 24 para mensagem de 
Armazenamento/Contagem 

Byte 3 e 4 = FFFF 
OxFFFF significa que o 
Armazenamento da Entrada 2 
foi Desligado 

Byte 7 = 7D 
Decimal = 125 
Número total de aberturas 
ou fechamentos da entrada 
1 

Byte 1 e 2 = FFFF 
O tempo armazenado no qual a 
Entrada 1 esteve em seu estado 
indesejado com uma resolução de 10 
minutos. 
OxFFFF significa que o 
Armazenamento da Entrada 1 foi 
Desligado 

Byte 5 e 6 = FFFF 
O tempo armazenado que o 
SmartOne obteve em seu 
Estado de Vibração com uma 
resolução de 10 minutos. 
OXFFFFsignifica que o o 
tempo de vibração 
armazenado foi desligado 

Byte 8 = FF 
OxFFsignifica que a 
contagem do 
armazenamento da Entrada 
2 foi desligada 

 
  



9100-0410-01 Rev A 

 
 

SmartOne v2.0 Manual do 
Usuário 

Informações Confidenciais e Privadas Página 67 

 
 

 

Apêndice K – Cabos de Entrada Externa 
 

INSTRUÇÕES E DIAGRAMA DE CABEAMENTO 

PARA OS CABOS DE ENTRADA EXTERNA 

PARA O SmartOne C 

Cabo de 5v (PN# 2030-0305-01) 
 

e 
 

Cabo de 22v (PN# 2030-0307-
01) 

 

 
 

Cor Função 

Marrom Configuração (Sincronia do Aparelho Serial) 

Vermelho RX 

Laranja TX (ao Dispositivo Serial RX) 

Azul Claro Contato Seco 2 

Branco Contato Seco 1 

Amarelo Redução de Energia (Normalmente Aberta) 

Verde Aterramento 

Azul Aterramento 

Violeta Linha de Alimentação + 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 

1. Quando estiver utilizando o cabo de entrada externa de 5V, (PN# 2030-0305-01), a tensão de 
alimentação à Rede de Energia + cabo deverá ser de 5,0 VDC +/- 0,25 VDC. A aplicação de 
uma tensão diferente ou causará danos ao SmartOneC ou fará com que funcione 
incorretamente/desligue. 

2. Quando estiver utilizando o cabo de entrada externa de -22 V, (PN# 2030-0307-01), a tensão de 
alimentação à Rede de Energia + cabo deverá ser mantida entre 8,0 VDC e 22 VDC. Caso uma 
tensão mais baixa que 8,0 VDC seja aplicada, o regulador não funcionará de maneira 
apropriada. Caso uma tensão mais alta que 22VDC seja aplicada, há probabilidade de que o 
regulador seja danificado. 

3. Este cabo é projetado apenas para funcionar com lógicos de 3,3 V. Não use com aparelhos lógicos 
de 5 V. 

4. Certifique-se de que os fios sem uso não entrem em contato uns com os outros. 
5. Todos os fios-terra são comuns; portanto, qualquer um pode ser utilizado em qualquer função.  
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Apêndice L - Estimativa da Vida Útil da Bateria 
 
 
 

A vida útil da bateria depende de alguns fatores: 
 

o Acesso desobstruído ao céu 
 

o Frequência na qual o dispositivo realiza transmissões 
 

o Solicitações de correções de GPS 
 

o Temperatura 
 

o Corrente durante o Modo de Descanso 
 

Quanto maior a frequência na qual o SmartOne realiza transmissões, mais 

curta será a vida útil de sua bateria. A tabela abaixo é um exemplo de 

transmissões de céu limpo 

 
 

Msgs/Dia 
Vida Útil Estimada da Bateria (em 
Dias) 

1 750 Dias 

2 500 Dias 

3 400 Dias 

6 200 Dias 

24 80 Dias 

 
 


