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Legal Notices

©2017-2018 Trimble Inc. All rights reserved.

All product and brand names mentioned in this 
publication are trademarks of their respective hold-
ers.

SP90m User Guide, Rev. B, January 2018. (Rev A 
was in English only.)

Limited Warranty Terms and Conditions

Product Limited Warranty. Subject to the terms and 
conditions set forth herein, Trimble Inc. (“Trimble”) 
warrants that for a period of 2 years from date of 
purchase this Spectra Precision product (the 
“Product”) will substantially conform to our public-
ly available specifications for the Product and that 
the hardware and any storage media components of 
the Product will be substantially free from defects 
in materials and workmanship.

Product Software. Product software, whether built 
into hardware circuitry as firmware, provided as a 
standalone computer software product, embedded 
in flash memory, or stored on magnetic or other me-
dia, is licensed solely for use with or as an integral 
part of the Product and is not sold. The terms of the 
end user license agreement govern the use of the 
Product Software, including any differing limited 
warranty terms, exclusions and limitations, which 
shall control over the terms and conditions set forth 
in the limited Product warranty.

Warranty Remedies. If the Product fails during the 
warranty period for reasons covered by this limited 
warranty and you notify us of such failure during 
the warranty period, we will repair OR replace the 
nonconforming Product with new, equivalent to 
new, or reconditioned parts or Product, OR refund 
the Product purchase price paid by you, at our op-
tion, upon your return of the Product in accordance 
with our product return procedures then in effect.

Warning to Users in the United States

Federal Communication Commission Interference 

Statement 47 CFR Section 15, 105(b). This equip-
ment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communication. However, 
there is no guarantee that interference will not oc-
cur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or televi-
sion reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equip-
ment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a cir-
cuit different from that to which the receiver is 
connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

The SP90m complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) This device may not 
cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

No Unauthorized Modifications

47 CFR Section 15.21

CAUTION: This equipment may not be modified, 
altered, or changed in any way without signed writ-
ten permission from Trimble Inc.. Unauthorized 
modification may void the equipment authorization 
from the FCC and will void the Trimble warranty.

This device complies with FCC RF radiation expo-
sure limits set forth for general population (uncon-
trolled exposure). This device must be installed to 
provide a separation distance of at least 30 cm 
from all persons and must not be collocated or op-
erating in conjunction with any other antenna or 
transmitter.

Warning to the Users in the Canada

This device complies with Industry Canada RF radi-
ation exposure limits set forth for general popula-
tion (uncontrolled exposure). This device must be 
installed to provide a separation distance of at least 
30 cm from all persons and must not be collocated 
or operating in conjunction with any other antenna 
or transmitter.

This device complies with Industry Canada licence-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may 
not cause interference, and (2) this device must ac-
cept any interference, including interference that 
may cause undesired operation of the device.

Attention pour les utilisateurs au Canada

Le présent appareil est conforme aux niveaux li-
mites d’exigences d’exposition RF aux personnes 
définies par Industrie Canada. Cet appareil doit 
être installé afin d’offrir une distance de séparation 
d’au moins 30 cm avec l’utilisateur, et ne doit pas 
être installé à proximité ou être utilisé en conjonc-
tion avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Indus-
trie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas pro-
duire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif 
doit être prêt a accepter tout brouillage radioélec-
trique reçu, même si ce brouillage est susceptible 
de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Europe

This product has been tested and found to comply 
with the requirements for a Class B device pursuant 
to European Council Directive 89/336/EEC on 
EMC, thereby satisfying the requirements for CE 
Marking and sales within the European Economic 
Area (EEA). These requirements are designed to 
provide reasonable protection against harmful in-
terference when the equipment is operated in a res-
idential or commercial environment.

Notice to Our European Union Customers



For product recycling instructions and more infor-
mation, please go to http://www.spectrapreci-
sion.com/eng/weee-and-rohs.

Recycling in Europe: To recycle Spectra Precision 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 
products that run on electric power), call +31 497 
53 24 30 and ask for the “WEEE Associate”. Or, 
mail a request for recycling instructions to:

Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Declaration of Conformity

We, Spectra Precision,
declare under sole responsibility that the product:

SP90m GNSS receiver
complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two condi-
tions:

(1) this device may not cause harmful interference,

(2) and this device must accept any interference 
received, including interference that may cause

undesired operation.

Explanations on logos and acronyms found on the 
receiver sticker:

: Federal Communication Commission

: Restriction of Hazardous Substances Directive

: Conformité européenne (European Compliance)

: Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

IC: Industry Canada

V: Volts

: Direct Current

Rechargeable Lithium-ion Batteries

This receiver uses one rechargeable Lithium-ion 
battery.

WARNING - Do not damage the rechargeable Lithi-
um-ion batteries. A damaged battery can cause an 
explosion or fire, and can result in personal injury 
and/or property damage. To prevent injury or damage:

• Do not use or charge the batteries if they ap-
pear to be damaged. Signs of damage include, 
but are not limited to, discoloration, warping, 
and leaking battery fluid.

• Do not expose the batteries to fire, high tem-
perature, or direct sunlight.

• Do not immerse the batteries in water.

• Do not use or store the batteries inside a vehi-
cle during hot weather.

• Do not drop or puncture the batteries.

• Do not open the batteries or short-circuit their
contacts.

WARNING - Avoid contact with a rechargeable Lith-
ium-ion battery if it appears to be leaking. Battery 
fluid is corrosive, and contact with it can result in 
personal injury and/or property damage. To prevent 
injury or damage:

• If a battery leaks, avoid contact with the bat-
tery fluid.

• If battery fluid gets into your eyes, immediate-
ly rinse your eyes with clean water and seek 
medical attention. Do not rub your eyes!

• If battery fluid gets onto your skin or clothing, 
immediately use clean water to wash off the 
battery fluid.

WARNING - Charge and use the rechargeable Lith-
ium-ion batteries only in strict accordance with the 
instructions. Charging or using the batteries in un-
authorized equipment can cause an explosion or 
fire, and can result in personal injury or/and equip-
ment damage. To prevent injury or damage:

• Do not charge a battery if it appears to be dam-
aged or leaking. 

• USE EXCLUSIVELY the dual-battery charger 
(P/N 53018010-SPN) or the AC/DC power 
supply (P/N 107000) to charge the SP90m 
Lithium-ion battery. See instructions in this 
guide. These two devices are part of the 
SP90m standard accessories list.

CHARGE THE BATTERIES ONLY IN THE 
TEMPERATURE RANGE 0° to +40°C (32° to 
104°F), at a maximum altitude of 2,000 me-
ters (6,562 feet).

• Discontinue charging a battery that gives off 
extreme heat or a burning odor.

• Use the batteries only in Spectra Precision 
equipment that is specified to use them.

• Use the batteries only for their intended use 
and according to the instructions in the prod-
uct documentation.

Disposing of the Rechargeable Lithium-ion Battery

Discharge the Lithium-ion battery before disposing 
of it. When disposing of the battery, be sure to do 
so in an environmentally sensitive manner. Adhere 
to any local and national regulations concerning 
battery disposal or recycling.

CAUTION - RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS 
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO 
THE INSTRUCTIONS”

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION SI LA BAT-
TERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE 
TYPE INCORRECT.

METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Receiver Use and Care

The receiver can withstand the rough treatment 
that typically occurs in the field. However, the re-
ceiver is a high-precision electronic instrument and 
should be treated with reasonable care.

CAUTION - Operating or storing the receiver out-
side the specified temperature range can damage 
it. For more information, see Physical Specifica-
tions in this guide.

High-power signals from a nearby radio or radar 
transmitter can overwhelm the receiver circuits. 
This does not harm the instrument, but it can pre-
vent the receiver from functioning correctly. Do not 
use the receiver within 400 meters (1312 feet) of 
powerful radar, television or other transmitters. 
Low-power transmitters such as those used in cell 
phones and two-way radios do not normally inter-
fere with receiver operations.

For more information, contact your Spectra Preci-
sion distributor.

Bluetooth & Wifi Radios



The radiated output power of the wireless radios is far 
below the FCC radio-frequency exposure limits. Nev-
ertheless, the wireless radios shall be used in such a 
manner that the Spectra Precision receiver is 30 cm 
(11.8”) or further from the human body.

The internal wireless radios operate within guidelines 
found in radio-frequency safety standards and rec-
ommendations, which reflect the consensus of the 
scientific community. Spectra precision therefore be-
lieves the internal wireless radios are safe for use by 
consumers.

The level of energy emitted is far less than the elec-
tromagnetic energy emitted by wireless devices such 
as mobile phones. However, the use of wireless radi-
os may be restricted in some situations or environ-
ments, such as on aircraft. If you are unsure of 
restrictions, you are encouraged to ask for authoriza-
tion before turning on the wireless radios.

COCOM Limits

The US Department of Commerce requires that all 
exportable GNSS products contain performance lim-
itations so that they cannot be used in a manner that 
could threaten the security of the United States.

The following limitation is implemented on the re-
ceiver: Immediate access to satellite measurements 
and navigation results is disabled when the receiver’s 
velocity is computed to be greater than 1000 knots, 
or its altitude is computed to be above 17,000 me-
ters (59,055 feet). The receiver continuously resets 
until the COCOM situation is cleared.

Technical Assistance

If you have a problem and cannot find the informa-
tion you need in the product documentation, contact 
your local distributor. Alternatively, request technical 
support using the Spectra Precision website at 
www.spectraprecision.com.

Your Comments

Your feedback about the supporting documentation 
helps us improve it with each revision. Email your 
comments to documentation_feedback@spectrapre-
cision.com.

UHF Radios

Regulations and Safety. The receiver may be fitted 
with an internal radio as an option. It can also be 
connected to an external UHF radio.

Regulations regarding the use of Ultra High Frequen-
cy (UHF) radio-modems vary greatly from country to 
country. In some countries, the UHF kit may be used 
without obtaining an end-user license. Other coun-
tries require end-user licensing. For licensing infor-
mation, consult your local Spectra Precision dealer.

Before operating the receiver with the UHF kit, deter-
mine if authorization or a license to operate the UHF 
kit is required in your country. It is the end-user’s re-
sponsibility to obtain an operator’s permit or license 
for the location or country of use.

Exposure to RF energy is an important safety consid-
eration. The FCC has adopted a safety standard for 
human exposure to radio-frequency electromagnetic 
energy.

Proper use of this radio modem results in exposure 
below government limits. The following precautions 
are recommended:

• DO NOT operate the transmitter when someone 
is within 30 cm (11.8 inches) of the antenna.

• DO NOT collocate (place within 30 cm) the ra-
dio antenna with any other transmitting device.

• DO NOT operate the transmitter unless all RF 
connectors are secure and any open connectors 
are properly terminated.

• DO NOT operate the equipment near electric 
blasting caps or in an explosive atmosphere.

• All equipment must be properly grounded ac-
cording to Spectra Precision installation in-
structions for safe operation.

• All equipment should be serviced only by a qual-
ified technician.

(As per article 10(10) from 

European Commission Directive 

2014/53/EU)

Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Re-

public (CZ), Denmark (DK), Germany 

(DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece 

(EL), Spain (ES), France (FR), Croatia 

(HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia 

(LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), 

Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands 

(NL), Austria (AT), Poland (PL), Portu-

gal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), 

Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden 

(SE) and United Kingdom (UK).

As per European Directive 2014/53/EU, all radio-fre-
quency transmitting modules used in this product 
are listed below, together with their operating fre-
quency bands and radiated power levels.

These modules are all manufacturer-certified compo-
nents, which were further tested in this product for 
full safety and compatibility with all the standards 
this product complies with.

Connecting the SP90m to an external battery using 

an SAE-terminated cable

The wires used should all be certified UL 758 and 
CSA C22.2 No. 210, or similar. Minimum wire sec-
tion should be AWG 18, with insertion of a 5-A fuse 
in series. The fuse should be certified “UL listed” 
and CSA certified 3-30 A (or equivalent).
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Introdução ao SP90m

O Spectra Precision SP90m é uma solução de 
posicionamento GNSS altamente versátil, ultrarresistente e 
confiável, indicado para uma ampla variedade de aplicações 
em tempo real e pós-processamento. Ele vem com uma 
variedade de opções de comunicação integradas, como 
Bluetooth, Wi-Fi, rádio UHF, modem celular e dois canais L-
band MSS para receber os serviços de correção Trimble RTX.
O formato modular do SP90m permite o máximo de 
flexibilidade no uso do receptor, como estação de base, 
estação de referência com operação contínua (CORS) e rover 
RTK/RTX, para integração on-board à máquina, receptáculos, 
etc. O design ultrarresistente de alumínio protege o aparelho, 
especialmente em condições climáticas adversas.
A tecnologia patenteada e de ponta GNSS Z-Blade usa todos 
os sinais GNSS disponíveis para entregar as posições em 
tempo real, de forma rápida e precisa. Além de suportar todos 
os sinais de satélite GNSS, atualmente disponíveis e em 
planejamento, o receptor GNSS SP90m permite a conexão de 
duas antenas GNSS para determinar o rumo com precisão, 
sem a necessidade de um receptor GNSS secundário.



Primeiros passos

Abrindo a caixa Na versão básica, o SP90m vem com mala de transporte, bateria 
Li-íon, carregador duplo de bateria, alimentação de energia AC/
DC, antena Bluetooth/Wi-Fi e acessórios (consulte mais detalhes 
em Visão geral dos componentes do sistema na página 4).
Além disso, uma antena GNSS e um cabo coaxial estão 
disponíveis como opcionais, além de um cordão de 
alimentação específico para cada país.
Quando o modelo escolhido do SP90m vier com rádio interno, 
o cabo de alimentação é diferente e uma antena UHF é 
adicionada ao conteúdo (consulte mais detalhes em página 5).

Configurações
básicas.

Você pode adquirir um carregador de bateria Li-íon separado 
do carregador duplo (consulte página 25) ou ele pode ser 
posicionado no receptor (consulte página 13) para ser 
carregado pela fonte externa DC (alimentação de energia AC/
DC) quando conectado conforme indicado abaixo.

Configuração
padrão

O SP90m sai de fábrica com a seguinte configuração:
• Configuração da antena Antena simples (entrada GNSS 1)
• Constelações e sinais GNSS selecionados: Todas
• Máscara de elevação (para posição e dados brutos): 5 graus
• Proteção anti-roubo e inicialização: Ambos OFF
• Modo base: OFF (o receptor irá operar como rover)
• Receptor com rádio interno: O rádio está ON
• GSM, Wi-Fi: Ambos OFF
• Bluetooth, Ethernet: Ambos ON
• Gravação de dados brutos: OFF
• A antena GSM interna é usada
• Mensagens predefinidas para gravação de dados brutos: 

ATOM (PVT, ATR, NAV, DAT, RNX-0, OCC)
• Unidade de distância usada: Metros
• Não há mensagens de correções predefinidas para serem 

geradas no modo base

1

Fonte de energia 
AC/DC

Linha de energia

Adaptador SAE para DC

Cabo coaxial

Antena GNSS

Cabo de alimentação

Antena 
Bluetooth/Wi-Fi
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• Orientação da tela Normal
• Tempo limite tela: 10 minutos
• Sinal sonoro: ON
• Acionamento e desligamento automático do receptor: 

Desabilitado
• Gravação ATL: OFF
• Acesso ao servidor web: Protegido. O login padrão é 

“admin” e a senha padrão é “password”. Isso pode ser 
alterado usando a aba Segurança no servidor web.

Personalizando a
operação do

receptor

• Se desejar mudar a configuração, você precisa:
– Rodar o servidor web: consulte Familiarizando-se com 

o servidor web na página 50.

– Escolha o modo de operação e siga as instruções para 
torná-lo operacional: Consulte Usando o SP90m com 
uma antena simples na página 59 ou Usando o 
SP90m com duas antenas na página 73.
O status atual do receptor pode ser visto o tempo todo 
na parte superior da janela após clicar em .
NOTA: As funções do servidor web não descritas neste 
manual são abordadas na ajuda on-line.

• Em todas essas aplicações onde o software de campo 
Spectra Precision Survey Pro for usado, as etapas de 
configuração necessárias antes da operação do receptor 
no modo solicitado serão feitas diretamente a partir do 
Survey Pro.. Geralmente, nesse caso, uma conexão 
Bluetooth será usada entre o controlador de dados que 
está rodando o Survey Pro e o SP90m. 

NOTA: Algumas mudanças de configuração também podem 
ser usadas diretamente a partir do painel frontal do receptor. 
Consulte Interface do usuário do receptor na página 27.

1

Cabo coaxial

Antena GNSS 

Antena
Bluetooth/Wi-Fi

Alimentado pela bateria interna

Controlador de dados 
rodando 

o Survey Pro

Bluetooth
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Visão geral dos componentes do sistema

Esta seção traz uma visão geral dos diversos itens-chave que 
compõem o SP90m.
Dependendo da sua compra e de acordo com o tipo de 
medição desejada, você pode ter apenas alguns dos itens 
listados. Consulte a lista de itens para uma descrição precisa 
do equipamento que você recebeu.
AVISO: A Spectra Precision se reserva o direito de fazer 
alterações na lista dos itens informados abaixo sem 
notificação prévia.

Kits SP90m

Item Número da peça Figura

SP90m, Survey, incluindo acessórios 
padrão(consulte a próxima tabela):
• Uso no mundo todo, sem rádio UHF
• Uso no mundo todo, com rádio UHF
• Somente na China, sem rádio UHF
• Somente na China, com rádio UHF
• Somente na América Latina, sem rádio 

UHF
• Somente na América Latina, com rádio 

UHF

• SP90M-101-00
• SP90M-101-60
• SP90M-101-00-20
• SP90M-101-60-20
• SP90M-101-00-50

• SP90M-101-60-50

Ou
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Acessórios padrão
O receptor que você adquiriu vem com os seguintes 
acessórios padrão: (Se necessário, cada um desses itens pode 
ser adquirido separadamente. Use os códigos de peça 
indicados na tabela abaixo para comprá-los.)

Item
Número da 

peça
Figura

Mala de transporte Spectra Precision 206490-ASH

Bateria Li-Íon, 7,4 V DC, 3700 mAh 76767

Carregador de bateria duplo Li-íon (fonte AC/DC 
e cabo não incluso)

53018010-
SPN

Fonte de alimentação AC/DC, 65 W, 19 V, 3,43 
A, 100-240 V AC, Classe VI (usado tanto para 
alimentar o receptor quanto o carregador da ba-
teria) (cabo de força não fornecido. Consulte a 
seção abaixo).

107000

Cabo adaptador SAE para DC, 0,15 m 88769-00

Cabo OTG, USB A para Mini USB B 107535

Espaços de bateria para carregador de bateria 
duplo (usado para adaptação mecânica da bate-
ria no carregador) (Qtde: 2)

83664-00

Bluetooth/Antena Wi-Fi helicoidal SMA 2.4, série 
RH

111403

Fita métrica, 3,60 m 93374

Guia de Iniciação Rápida -
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Para códigos de peça que não incluem um rádio UHF 
(SP90M-101-00, SP90M-101-00-20 e SP90M-101-00-
50), o seguinte item é adicionado aos acessórios padrão:

Para códigos de peça que incluem um rádio UHF (SP90M-
101-60, SP90M-101-60-20 e SP90M-101-60-50), os 
seguintes itens são adicionados aos acessórios padrão:

Cabo de
alimentação

específico para
cada país

Você precisa de um cabo para alimentar a fonte AC/DC, 
dependendo do país onde o receptor será usado. A tabela 
abaixo traz os diversos códigos de peça disponíveis para cada 
item.

Item
Número da 

peça
Figura

Cabo de força 7P Lemo para SAE, 0,6 m 95715

Item
Número da 

peça
Figura

Cabo de força/dados, 1,5 m, DB9-f para OS/7P/
M para tomada

59044

Antena-chicote de 5” (TNC) para rádio de 410-
470 MHz

44085-60

Item Número da peça País/Continente

Cabo de alimentação, 1,8 m de 
comprimento

105778-SPN AMÉRICA DO NORTE

78656-SPN Japão

78653-SPN Europa

78654-SPN Reino Unido

101202-SPN Taiwan

102376-SPN China

78655-SPN Austrália
6



Antena GNSS e
cabos da antena

As antenas GNSS e os cabos coaxiais que a Spectra Precision 
oferece para serem usados com o SP90m estão indicados na 
tabela abaixo.

Opções de
firmware pré-

instaladas

A lista de opções de firmware pré-instaladas aparece abaixo. 
Ela se aplica a todos os kits SP90m disponíveis listados em 
página 4.

Item Número da peça Figura

Antena “Spectra Precision SPGA Ro-
ver”(pode ser usada como rover ou ante-
na de base)

135000-00

Coaxial, TNC/TNC, ângulo direito, 1,6 m 58957-02-SPN

Coaxial, TNC/TNC, ângulo direito, 10 m 58957-10-SPN

ID Designação

N GPS-SBAS-QZSS

G GLONASS

O GALILEO

B BEIDOU

H IRNSS

X RASTREAMENTO L1

Y L2TRACKING

Q L5TRACKING

T L6TRACKING

L BANDA L

O 20 Hz

J ROVER RTK

K BASE RTK

D DUO

M MODEM

U Wi-Fi

R GRAVAR
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Opções de
firmware

aprimoráveis

Estas opções de firmware podem ser adquiridas 
separadamente para aprimorar o receptor.

NOTA: Com a compra, é enviado por e-mail ao comprador um 
POPN (da sigla em inglês “Número de comprovação da 
compra). O POPN deve ser digitado no receptor usando o SP 
Loader software (consulte página 116) para ativar a opção de 
firmware comprada.

Outros acessórios
opcionais

Outros kits de acessórios (cabos, antenas, rádios) podem ser 
usados com o SP90m. Entre em contato com o distribuidor 
para obter mais informações.

ID Designação Número da peça

8 Saída rápida (50 Hz) 113329-01

c Caster NTRIP incluído 113329-02

@1
Uso em todo o mundo (desabilita o Geofencing pré-
instalado)

113329-03

É necessário ter uma assinatura para usar o Cen-
terPoint RTX, o serviço Trimble RTX.
Com a compra, você ganha um código que deverá 
ser digitado, assim como já é feito para ativar uma 
opção de firmware no receptor usando o servidor 
web.

Visite o site da Trim-
ble RTX para com-
prar uma assinatura.
8



Descrição do equipamento

Painel frontal

• [1]: Conector de antena Bluetooth externo/Wi-Fi. Um 
conector coaxial fêmea (tipo SMA reverso), que permite 
conectar uma antena Bluetooth ou Wi-Fi para 
comunicação sem fio com um terminal de campo ou 
qualquer outro dispositivo.

• [2]: Botão Ligar.
Para ligar o receptor, pressione o botão de energia por 
aproximadamente dois segundos, até que o LED de força 
([5] fique verde. Solte o botão depois. O receptor irá 
concluir a fase de inicialização automaticamente antes de 
começar a operar normalmente.
Para desligar o receptor, pressione o mesmo botão de 
energia por aproximadamente dois segundos. O LED de 
força irá piscar em verde até que o receptor desligue.

• [3]: Monitor. O monitor consiste de uma tela OLED 
monocromática de 1,5 polegadas azul-cinza, de 128 x 64 
pixels.
Usada com as teclas de direção e as teclas OK e Escape, 
a tela permite visualizar e editar diversas páginas de 
informação. Consulte Interface do usuário do receptor na 
página 27 para uma descrição detalhada das informações 
disponíveis nesta tela.
Depois de alguns segundos de inatividade do teclado, a 
luminosidade da tela é desligada.

• [4]: Teclado com quatro teclas direcionais e um botão OK 
central. Veja mais detalhes em página 28.

[1]

[6] [7] [8][8]

[2]
[5]

[3] [4]
9



• [5]: LED de força. Estados possíveis:

• [6]: Miniconector USB (OTG) (porta U ou M)
Este é um conector de cinco contatos de . Dependendo de 
como foi configurada, a porta USB pode ser conectada a:
1. Um host USB, como um dispositivo USB (dispositivo 

de armazenamento), usando um cabo nº 107535. O 

receptor suporta qualquer chave formatada FAT32 na 

versão USB 2.0, com uma velocidade de leitura de 15 

MBytes / segundo (ou melhor). Se esses requisitos 

forem atendidos, qualquer tamanho e modelo da chave 

USB podem ser usados.
2. Um dispositivo USB (porta U), que permite uma 

comunicação USB serial usando um cabo USB padrão 
(não fornecido).

Esta porta é geralmente usada para baixar/apagar arquivos 
usando o SP File Manager (nesse caso, o receptor é visto 
como um disco) ou para atualizar o firmware/data de 
garantia usando o driver USB do SP Loader.

Estado Significado

Desligado
O SP90m está desligado e nenhuma fonte de 
energia externa está conectada à entrada DC 
(mas a bateria interna pode estar presente).

Fixo em verde

O SP90m está ligado (inicializando ou ativo), 
alimentado por uma fonte externa. Se a bateria 
interna estiver presente, a carga da bateria a 
partir da fonte externa pode ocorrer, se neces-
sário (veja o ícone da bateria na tela de status 
geral).

Cor verde fixa, mas 
com um breve pis-
car a cada 
2 segundos

O SP90m está ligado (inicializando ou ativo), 
alimentado pela bateria interna. Nenhuma fon-
te de energia externa em uso.

Piscando em verde

O SP90m está rodando uma sequência de 
desligamento de 5 segundos, depois de man-
ter o botão de energia pressionado (indepen-
dentemente da fonte de energia usada).

Vermelho sólido

O SP90m está desligado e uma fonte de ener-
gia externa está conectada ao receptor. A ba-
teria interna pode estar faltando ou presente. 
Se estiver presente, significa que ela está total-
mente carregada.

Piscando em ver-
melho

O SP90m está desligado e uma fonte de ener-
gia externa está conectada ao receptor. Uma 
bateria interna está presente e sendo carrega-
da a partir de uma fonte externa.
10



Na primeira vez que você conectar o dispositivo SP90m a 
um computador, o driver necessário será instalado 
automaticamente. Entretanto, se o driver instalado não 
funcionar, você pode substituí-lo por um dos dois drivers 
mencionados no site da Spectra Precision:

http://www.spectraprecision.com/eng/sp90.html#.VdWdb0dWIQo
Driver USB para SO de 64 bits: SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x64.exe file
Driver USB para SO de 32 bits: SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x86.exe file
Clique duas vezes no arquivo baixado para instalar o driver.

• [7]: Botão Escape. Consulte Usando os controles do 
painel frontal na página 28.

• [8]: Para-choques (x2).

Painel traseiro

• [8]: Para-choques (x2).
• [9]: Entrada GNSS 1. Um conector fêmea coaxial TNC 

que permite conectar a primeira antena GNSS ao receptor 
através de um cabo coaxial.

• [10]: Entrada GNSS #2. Um conector fêmea coaxial TNC 
que permite conectar a segunda antena GNSS ao receptor 
através de um cabo coaxial.

• [11]: Antena externa GSM (Opcional). Um conector fêmea 
coaxial (tipo SMA) que permite conectar uma antena 
celular externa.
Como o SP90m tem uma antena GSM embutida, 
nenhuma antena GSM externa é necessária. Em caso de 
condições ruins de recepção (ex.: o SP90m montado em 
um rack), uma antena externa pode ser usada para 
melhorar a recepção. Rode o servidor web (Receptor> 
Rede> Modem> Antena do modem) para escolher se a antena 
interna ou externa deve ser usada.
O SP90m usa uma antena GNSS quando envia ou recebe 
correções RTK ou diferenciais através do seu modem 
GSM.

[9]

[13] [17][16][14] [15]

[10] [11] [12]

[8] [8]
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• [12]: Conector de rádio UHF. Um conector fêmea coaxial 
TNC que permite conectar uma antena-chicote de rádio. 
Esse conector só está disponível se o SP90m tiver sido 
ajustado com um rádio interno.
Aviso! Não confunda esse conector coaxial com as 
entradas GNSS. Conectar uma antena GNSS ao conector 
UHF pode danificá-la se o transmissor UHF embutido for 
usado (o transmissor não funcionará até que existam 
satélites GNSS rastreados e usados).

• [13]: Entrada de alimentação DC e porta serial A 
(RS232). Um conector fêmea de sete contatos, que 
permite ao SP90m ser alimentado pelo adaptador AC 
fornecido (conecte a extensão entre SP90m e a 
extremidade do cabo adaptador AC) ou uma fonte externa 
9 a 36 V DC através do cabo nº 730477 (ex.: configuração 
da base usando um transmissor de rádio externo).

• [14]: Conector ethernet. Um conector fêmea de 7 
contatos (RJ45) que permite conectar o SP90m a uma 
rede local (LAN). Através dessa conexão, você pode 
controlar e monitorar remotamente SP90m as operações 
a partir de qualquer computador conectado à internet. Os 
dados também podem ser transmitidos através dessa 
conexão, da mesma forma que uma porta serial.

• [15]: Porta F serial RS232, um conector macho de nove 
contatos, SubD. O sinal PPS e o CAN bus ainda não 
operacional também estão disponíveis nesse conector.

• [16]: Terminal terra. Um terminal de fenda para conectar 
o chassi do receptor à terra.
Isolamento elétrico: Todos os sinais disponíveis nos 
seguintes conectores são oticamente isolados do circuito 
interno do receptor e do assoalho do chassi, bem como de 
um ao outro:
• Portas seriais A, B e F (incluindo saída de energia DC 

na porta A)
• Porta ethernet
• Porta USB

• [17]: Porta serial de dados B alternável RS232/RS422 
(RS232 como padrão), uma SubD e um conector macho 
de nove contatos. A entrada externa de eventos também 
está presente nesse conector.
12



Cartão SIM O espaço do cartão SIM está localizado sob a bateria. Abra o 
compartimento da bateria (consulte página 13) e insira o 
cartão SIM conforme mostrado abaixo. Empurre o cartão com 
cuidado até ouvir um clique.

Para extrair o cartão SIM, empurre-o um pouco mais, com 
cuidado. Isso faz com que ele se solte do espaço. Deixe assim 
antes de extrair o cartão SIM do compartimento da bateria.

Modelo da bateria
e compartimento

da bateria

A bateria usada é um modelo recarregável Lítio-Íon 7,4 V DC 
– 3700 mAh. Ela fica em um compartimento acessível acima 
do SP90m.
Abra a porta da bateria levantando e dando quatro voltas na 
porca no sentido anti-horário e depois remova-a.
A bateria deve primeiro ser inserida na porta (veja a foto). 
Depois você pode fechar e trancar a porta. A bateria irá se 
conectar normalmente ao receptor após o fechamento da 
porta.
A bateria irá automaticamente operar como uma fonte de 
energia de backup para o receptor se, por alguma razão, a 
13



fonte DC externa usada foi removida da entrada de energia 
DC.
Por outro lado, a bateria será carregada pela fonte externa, 
quando necessário. São fornecidas indicações para 
demonstrar a carga da bateria (consulte página 9).
NOTA: Se você está usando um cartão SIM, insira-o antes da 
bateria. (Consulte página 13).

Campainha O sinal sonoro interno irá soar sempre que um erro for 
detectado. O sinal sonoro irá soar seis vezes e depois parar. 
Entretanto, o ícone de erro continuará piscando. Para 
reconhecer a notificação do erro, volte à tela de status geral 
(consulte página 29) e pressione OK.
O sinal sonoro pode ser desativado permanentemente a partir 
da tela do painel frontal. Acesse Configurações de exibição e 
procure até que seja exibida a opção Sinal sonoro. Desabilite 
o sinal sonoro nessa opção. Consulte também página 38

Porta dos circuitos Porta USB
No painel frontal, um conector USB OTG “mini-B”.
Conector 5-C com tampa de vedação.

Pino Nome do sinal

1 ID do USB

2 GND

3 Dispositivo (D+)

4 Dispositivo (D-)

5 Host (VBus)
14



Entrada de energia, porta serial A
No painel traseiro. A Conector 7-C

NOTA: Todos os sinais são eletricamente isolados do assoalho 
do chassi e da fonte de energia.

Porta serial B
No painel traseiro. Porta serial alternável RS232/RS422 + 
entrada externa de eventos.
Um conector 9-C com tampa de vedação

Pino Nome do sinal Descrição

1 GND-A Terra para a porta serial (isolada eletrica-
mente do chão do chassi)

2 PWR IN – Terra para entrada de energia (isolada eletri-
camente da terra do chassi)

3 TXD (saída) Porta A RS232 TXD

4 RTS (saída) Porta A RS232 RTS

5 CTS (entrada) Porta A RS232 CTS

6 PWR IN + Entrada da energia externa (9 a 36 V DC)

7 RXD (entrada) Porta A RS232 RXD

Pino RS232 RS422

1 NC NC

2 RX (Entrada) RX+ (Entrada)

3 TX (Saída) TX– (Saída)

4 NC NC

5 GND-B GND-B

6 NC NC

7 RTS (Saída) TX+ (Saída)

8 CTS (Entrada) RX– (Entrada)

9 EVENTO EVENTO (Entrada)
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A porta B pode ser alternada para RS232 ou RS422 usando 
o comando $PASHS,MDP. Entradas/saídas RS232 são 
geralmente sinais assimétricos de ±10 Volts com próprio 
aterramento. Entradas/saídas RS422 são sinais assimétricos 
de 0/+5 Volts (linhas diferenciais).
NOTA: Todos os sinais são eletricamente isolados do assoalho 
do chassi e da fonte de energia.

Porta serial F
No painel traseiro. Uma porta serial RS232 + CAN bus + 
saída 1PPS.
Um conector 9-C com tampa de vedação

A saída 1PPS é similar a uma saída padrão TTL (0/+5 V):
• VOH Mín. = 4,5 V a IOH = + 4 mA
• VOL Máx. = 0,4 V a IOL= - 4 mA

NOTA: Todos os sinais são eletricamente isolados do assoalho 
do chassi e da fonte de energia.

Pino Nome do sinal

1 ENERGIA CAN (Entrada)

2 RX (Entrada)

3 TX (Saída)

4 CANH

5 GND-F

6 NC

7 CANL

8 NC

9 1PPS (Saída)
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Porta ethernet
No painel traseiro.
Um conector à prova d’água RJ45 de 8 pinos com tampa de 
vedação.

NOTA: Todos os sinais são eletricamente isolados do assoalho 
do chassi e da fonte de energia.

IDs das portas
físicas e virtuais

Pino Nome do sinal

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 NC

5 NC

6 RX-

7 NC

8 NC

ID da porta Definição da porta

A Porta serial externa (RS232)

B Porta serial externa (RS232/RS422)

C, H Bluetooth SPP (servidor)

D Rádio UHF interno

F Porta serial externa (RS232)

I, J Portas TCP/IP (servidor)

M Memória interna ou externa, dados gravados como arquivo G

P, Q Portas TCP/IP (cliente)

T Bluetooth SPP (cliente)

U Porta serial externa USB
17



Instruções de instalação

Receptor NOTA: Dependendo da instalação do receptor, você deverá 
mudar a orientação dos dados exibidos na tela frontal do 
painel. Isso é possível usando uma das opções no menu 
Configurações de exibição (consulte página 38).

Acoplamento para tripé
Em medições em terra, quando usado como base de roaming 
acoplado a um tripé, o SP90m pode ser fixado em uma das 
pernas do tripé usando uma alça ([A]) presa à parte inferior 
(veja a ilustração abaixo).

A alça pode ser fixada ao estojo do receptor de duas formas 
diferentes, permitindo ao receptor ser instalado com o seu 
painel para cima ([1]) ou de lado ([2]) (recomendado)

Plano da montagem no fundo
Esse tipo de instalação serve para orientação de máquinas ou 
aplicações marítimas. O SP90m é fixado por baixo do estojo 
do receptor, usando quatro parafusos M4.

A preparação do suporte no qual o receptor será montado 
consiste apenas de fazer quatro furos, formando um 

[1]
[A]

[2]

100 mm

10
0 

m
m
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quadrado simples de 100 mm. No estojo do receptor, os 
quatro furos são feitos da seguinte forma: M4 x 0,7 - 7 mm. 
Ao apertar os parafusos M4, o torque recomendado é de 
2,6 N.m.

Observe que este é um esquema de montagem1que segue os 
padrões VESA.

Montagem no para-choque
Esse tipo de instalação também serve para orientação de 
máquinas ou aplicações marítimas.
Nesta configuração, o receptor é fixado a partir do fundo, 
usando quatro furos (4,5 mm de diâmetro) localizados na 
parte inferior dos quatro para-choques azuis (veja a ilustração 
abaixo). O receptor será fixado usando parafusos M4 de 
comprimento apropriado, inseridos nesses furos. Também 
existem outros furos (6,5 mm de diâmetro) na parte superior 
dos para-choques. Use uma chave de fenda e aperte os 
quatro parafusos fixadores M4.

Configuração de
antenas GNSS para
medições de rumo

Escolhendo o comprimento da linha de base apropriado
Em teoria, o comprimento da linha de base (ex.: a distância 
entre as fases centrais das duas antenas GNSS usadas, 
também chamada de “separação de antena”) pode ser 
estabelecido entre 5 centímetros e 1.000 metros.
Na prática, você irá definir o comprimento da linha de base 
levando em consideração o nível esperado de precisão do 
rumo e as restrições de instalação no veículo.
O gráfico abaixo mostra a precisão esperada do rumo para 
uma linha de base entre 30 centímetros e 150 metros.

1.VESA = Associação de padrões vídeo-eletrônicos

183 mm

13
3 

m
m
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Esse gráfico merece alguns comentários e explicações:
• A precisão é inversamente proporcional ao comprimento 

da linha de base. Entretanto, uma linha de base muito 
longa pode resultar em multicaminhos entre antenas e 
movimentação do veículo em uma solução de rumo. Esses 
dois fatores são prejudiciais à precisão do rumo. Além 
disso, quanto mais longa a linha de base, mais longa a 
calibração da sequência. É por isso que são 
recomendadas linhas de base de três a cinco metros. 
Comprimentos de linha de base menores do que um metro 
não são recomendados.

• Os números de precisão informados acima são valores 1-
sigma, ou RMS, o que significa que 67% das medições 
ficam nesses valores ou abaixo.

• A precisão do rumo ficará em torno de um fator de 2 vezes 
melhor que a precisão de desnível ou rolagem. As 
precisões de desnível e rolagem são as mesmas.

• A linha inferior (azul) representa a precisão alcançável se 
não houver erros de multicaminho. Em um ambiente 
normal, isso não é possível. Os efeitos de multicaminho de 
ambientes típicos estão descritos na linha superior 
(vermelho). Para um determinado comprimento da linha 
de base, a performance do SP90m deve ficar próxima da 
linha superior.

• Um veículo em movimento não passa por tantos efeitos de 
multicaminho quando está parado. Isso ocorre porque o 
multicaminho é um erro correlacionado. Os erros 
correlacionados são mais perceptíveis sob a dinâmica do 
veículo e, por isso, podem ser filtrados. Assim, os 
resultados da precisão melhoram à medida que se chega 
próximo da linha inferior (azul), quando o veículo está em 
movimento.
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Deslocamento de elevação
Idealmente, as duas antenas devem ser instaladas na mesma 
elevação. Entretanto, você pode encontrar algumas restrições 
no seu veículo, o que faz com que seja necessário instalar as 
antenas em elevações diferentes. Se esse for o caso, é assim 
que você deve calcular o deslocamento de elevação entre 
duas antenas após medir o desvio da elevação e o 
comprimento da linha de base. O sinal do deslocamento de 
elevação também é fornecido no diagrama abaixo 
(deslocamento de elevação negativo, caso a antena 
secundária esteja abaixo da primária e vice-versa). 

O deslocamento de elevação não deve ser maior do que 45 

graus (ou menor que -45 graus), ou o receptor irá considerar 
inválido o ajuste da antena. Nesse caso, nenhuma medição 
de rumo, rolagem ou desnível seria calculada.

Deslocamento do azimute
Idealmente, as duas antenas devem ser instaladas de tal 
forma que a direção da linha de base fique estritamente 
paralela ou perpendicular à linha central do veículo.
Entretanto, você pode encontrar algumas restrições no seu 
veículo, o que faz com que seja necessário instalar as antenas 
de modo diferente. O deslocamento do azimute descreve o 
não alinhamento da linha de base em relação à linha central 
do veículo.
Quando a linha de base está estritamente paralela à linha 
central e orientada na direção do movimento à frente, o 
deslocamento do azimute é zero. Em todos os outros casos, o 

Comprim
ento de linha de base

Comprimento da linha de base (m)
Desvio da elevação (m)

D
es

vi
o
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a 

el
ev
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ão

Antena secundária

Antena primária

Deslocamento 
de elevação (°)

Deslocamento de elevação (°)  = arcsin

[+]

[-]
21



deslocamento é não zero e deve ser medido conforme 
mostrado no diagrama abaixo.

O não alinhamento da linha de base em relação à linha 
central do veículo pode ser intencional (veja mais explicações 
na próxima seção, abaixo).

Deslocamento de azimute, ajuste da antena e rumo 
resultante
Considere os quatros ajustes seguintes antes de instalar as 
suas antenas. Esta explicação se aplica a todos os tipos de 
veículo (um navio é representado em nosso exemplo).
Dependendo do tipo de medição que você deseja que o 
receptor faça (rumo + rolagem ou rumo + desnível) e as 
possibilidades de instalação a bordo do veículo, você 
precisará escolher o ajuste mais apropriado e configurar o 
deslocamento de azimute adequado.

Para cada um desses ajustes, se você inserir o deslocamento 
de azimute indicado, o receptor irá entregar o rumo real do 
veículo, e não os valores de rumo que ele realmente está 
computando.
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(A seta vermelha indica a direção para a qual o rumo é medido)
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Entregando uma posição RTK para a antena primária
Pode ser que você precise levar em consideração uma 
necessidade adicional quando estiver ajustando as suas 
antenas: o receptor deve também deve entregar uma posição 
RTK para a antena primária.
Nesse caso, o local absoluto da antena primária no veículo é 
provavelmente crítico e isso também irá impactar no local da 
antena secundária.
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Alimentando o SP90m

Fonte externa DC x
Bateria interna

O SP90m pode ser alimentado tanto pela bateria interna 
quanto por uma fonte externa DC.
A bateria interna será carregada se necessário, quando o 
receptor estiver sendo alimentado por uma fonte DC externa.

Modo de energia Você pode ajustar o receptor para se comportar de uma forma 
específica quando usa ou remove a fonte DC externa. Abaixo 
estão as opções que você pode usar e o comportamento 
resultante. Observe que essas definições podem ser feitas 
usando o servidor web.
• Com a Energia automática ligada habilitada, o receptor será 

ligado automaticamente quando uma fonte externa DC for 
detectada na entrada de energia DC, esteja a bateria 
interna presente ou não.
Com essa opção desabilitada, você terá que ligar o 
receptor manualmente após conectar a fonte externa DC à 
entrada de energia DC.

• Com o Desligamento automático habilitado, o receptor será 
desligado automaticamente quando a fonte externa DC for 
removida da entrada de energia DC, mesmo se a bateria 
interna estiver presente no receptor.
Com essa opção desabilitada, e caso a bateria interna 
esteja presente, você terá que desligar o receptor 
manualmente após desconectar a fonte externa DC da 
entrada de energia DC.

Para mudar as definições do modo de energia, rode o servidor 
web e acesse Receptor > Configuração > Modo de força e ajuste 
os parâmetros exibidos como quiser.
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Carregando a
bateria interna

A bateria vem com quatro LEDs que indicam o status atual 
da carga dela. Pressione o botão perto dos LEDs para verificar 
o status de carga da bateria. Todos os LEDs acessos indicam 
que a bateria está totalmente carregada. Se nenhum deles se 
acender quando você apertar o botão, isso significa que a 
bateria está sem carga e precisa ser recarregada.
A bateria pode ser carregada de duas formas diferentes.
• Deixe a bateria dentro do compartimento no receptor e 

carregue-a a partir da fonte externa DC que você está 
usando para alimentar o receptor. O estado da carga será 
reportado na forma de um ícone na tela de status geral 
(consulte página 29).

• Você pode usar o carregador de bateria duplo fornecido 
com o receptor.
Antes de inserir a bateria, insira um espaçador no local 
(veja a figura abaixo, onde os dois espaçadores usados 
foram inseridos no carregador e a bateria foi inserida em 
um deles). São fornecidos dois espaçadores de bateria 
com o receptor.
Conecte o carregador à fonte de energia (fornecida), que 
deve ser conectada à tomada.

O carregamento demora cerca de 3 horas em temperatura 
ambiente. Se duas baterias forem inseridas no carregador, 
elas serão carregadas sequencialmente, da esquerda para 
a direita.
Aviso: Para que haja fluxo de ar sob o carregador, garanta 
que nada obstrua a ventilação na parte traseira e no fundo 
do equipamento, e que ele esteja apoiado sobre uma 
superfície resistente, lisa e plana. Não opere o carregador 
de bateria com ele dentro do estojo de transporte.
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No carregador, ao lado de cada espaço, há dois 
indicadores de LED (vermelho e verde) que exibem o 
status da bateria.

Usando uma
bateria externa

Quando usado no campo como base de roaming, o SP90m 
pode ser alimentado por uma bateria comum de carro, por 
exemplo, desde que sejam tomadas as seguintes medidas:

• Conecte o receptor a uma bateria externa, usando um 
cabo SAE com fios elétricos, todos eles com certificação 
UL 758 e CSA C22.2 Nº 210, ou similar.

• O tamanho mínimo do fio deve ser de 18 AWG.
• O cabo deve ter um fusível 5-A em série. O fusível deve ter 

certificação “UL” e CSA 3-30A (ou equivalente).

Estado Vermelho Verde

Nenhuma bateria detectada
(não há bateria ou a bateria está com defeito)

Ligado Desligado

Bateria detectada (carregamento ainda não iniciado)
- Condicionamento não necessário
- Condicionamento necessário

Off
Piscando

Off
Off

Carregamento em progresso
- Condicionamento não necessário
- Condicionamento necessário
- Acima/abaixo da temperatura (a carga é inibida)

Off
Piscando

1 flash/25 s

Off
Piscando
Piscando

Condicionamento em progresso Ligado Piscando

Condicionamento feito (bateria totalmente carregada) Ligado Ligado

Bateria totalmente carregada
- Condicionamento não necessário
- Condicionamento necessário

Off
Piscando

On
On

Alimentação de energia acima/abaixo da voltagem Desligado 1 flash/25 s
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Interface do usuário do receptor

O diagrama abaixo resume todos os parâmetros do receptor 
que você pode exibir ou editar a partir do painel frontal dele. 
Ele também mostra quais teclas usar para navegar pelas 
diferentes telas.

NOTA: Você pode navegar na ordem contrária usando o botão da seta para a 
esquerda.

Tela de boas-
vindas

Esta tela aparece cerca de 2 segundos depois de pressionar 
o botão de Energia. (Você pode soltar o botão depois.)
Depois de cerca de 10 a 20 segundos em que o logo da 
Spectra Precision é exibido – correspondendo à sequência de 
inicialização do receptor – a tela ficará em branco por alguns 
segundos, e depois o status geral será exibido 
automaticamente.

EthernetConfigurações 
de exibição

Rádio*

GSM**

Status 
geral

WiFi**

2 s

Modo receptor

Gravar 

Configurações 
avançadas

Idioma
Unidade
Orientação da tela
Tempo limite tela
Campainha

Gravação ATL
Redefinir a configuração?
Upgrade firmware?
Executar script?
(Proteção contra 
acionamento, se estiver ativa)
Antirroubo
Carga da bateria

ID
GNSS
Posição
(Posição 2)
(Rumo)

ON
OFF
Definições:
  - Channel/Freq
  - Protoc./veloc. link
  - Sensibilidade
  - FEC
  - Scrambler
  - Potên. transm.
  - Modo repetidor
  - Núm. repetidor
  - Atraso repetidor

ON
OFF
Definições:
  - Modo de energia
  - Código PIN
  - Seleção da antena

ON
OFF
Definições:
  - Modo de energia
  - Modo Wi-Fi

Status do cliente
Status AP

Iniciar gravação:
• Estático (Mem)
• Stop & Go (Mem)
• Estático (USB)
• Stop & Go (USB)
Interromper gravação:
• Sim
• Não

Antena:
  - Nome da antena
  - Altura da antena
Posição de ref:
  - Tipo da posição
  - Posição de ref. 
Config. de base:
  - ID
  - Dados de saída:
      • Porta
      • Dados

Status da memória
  • Excl. arquivos G?
  • Excl. todos arqu.?
  • Formatar?
(Status do dispositivo USB) 
Nome do site
Sessão #1
Sessão #2

*: Desprezado, caso não
haja rádio instalado
**: Desprezado, caso a
opção de firmware 
relevante não estejaativa

Rover
Base

Rá
dio

 in
ter

no

• Definições do rádio ext., 
se houver
• Conexão ao rádio
• Definições do rádio ext.:
  - Porta
  - Taxa de transmissão
  - Tipo de rádio

ON
OFF 
Definições:
  - Modo DHCP
  - Endereço estático 

Mensagens
de erro, 

se houver

Bem-vindo

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK OK

OK

OK

OK

OK

OK
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Usando os
controles do

painel frontal

• : Use as teclas de setas horizontais (esquerda e 
direita) para navegar entre as diferentes telas.
As setas horizontais também são usadas para alternar 
entre um digito e outro quando você estiver editando um 
valor numérico.

• : Quando o título de uma função é exibido, use as 
teclas de setas verticais (para cima e para baixo) para 
navegar entre as possíveis opções, caso elas existam.
Quando a opção Configurações for exibida, e depois de 
selecioná-la, use as teclas de setas verticais para escolher 
entre os parâmetros possíveis.
As setas verticais também são usadas quando você tiver 
que digitar valores numéricos, como o atraso repetidor ou 
um endereço IP estático. Nesse caso, use as setas 
verticais para definir um valor para cada dígito.
Nos campos que combinam letras e números (senhas, por 
exemplo), mantenha o dedo pressionado em uma dessas 
teclas para escolher entre minúsculas, maiúsculas e 
números.

• : Use o botão OK para digitar o modo de edição (para 
as funções que tenham um) ou para validar um parâmetro 
selecionado.

• Quando são listadas opções para você escolher, a opção 
atualmente ativa é marcada com uma seta para a direita 
( ).

• A tela de status geral não tem um modo de edição 
associado, mas caso apareçam mensagens de erro, o 
botão OK pode ser usado para confirmar. Pressione o 
botão OK diversas vezes para confirmar as mensagens de 
erro.

OK
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• Configurações de exibição e Configurações avançadas são 
pontos de acesso para parâmetros adicionais. Depois de 
selecionar um deles, pressione uma das teclas verticais 
para selecionar uma opção no menu. Depois, pressione o 
botão OK para acessar o modo de edição desse parâmetro.

• : Usado o botão Escape para subir à tela “mãe”, 
quando aplicável. Mantenha o dedo pressionado no botão 
Escape para voltar à tela de status geral (a não ser que 
você esteja editando um valor).

AVISO: As capturas de tela que ilustram essa seção são apenas exemplos. O 
seu receptor pode exibir diversas informações, dependendo da configuração.

Status geral Veja os exemplos abaixo para um rover (esquerda) e uma base 
(direita). Consulte as tabelas abaixo para mais detalhes sobre 
os ícones ou os dados exibidos nessa tela.

[1] [2] [3] [4]

[5] [6]

[1] [2] [3] [4]

[12][7] [8] [10][11][9] [12][7] [8] [10][11][9]

[5] [6]

[13]
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NOTA: Na segunda coluna,
o símbolo da barra (“/”) é

usado entre os ícones para
indicar que eles ocupam a

área sucessivamente na taxa
de exibição indicada.

Área
Ícone ou dado 

exibido
Significado

[1]

Anti-roubo e/ou proteção ativa de acionamento (ícone só-
lido)

Receptor funcionando após inserir a senha de proteção con-
tra acionamento. A proteção contra acionamento ainda está 
ativa e irá exigir a mesma senha na próxima inicialização.

Um ou mais alarmes programados (ícone piscando) Pres-
sione o botão de rolagem quantas vezes forem necessá-
rias para ler e confirmar os alarmes.

 / 
Um ou mais alarmes programados e a proteção anti-rou-
bo e/ou acionamento ativa. Os ícones aparecem sucessi-
vamente a cada 1 segundo.

(Em branco)
Nenhum alarme programado e a proteção anti-roubo está 
inativa.

[2] {um número}
Número total de satélites de todas as constelações GNSS 
visíveis (rastreadas) a partir do local atual.

[3]

{uma sequên-
cia de texto}

Status da solução de posição:
– NENHUM: Posição indisponível
– AUTO: Posição GNSS autônoma
– DGPS: Posição GNSS diferencial
– SDGPS: Posição GNSS diferencial SBAS
– BDGPS: Somente solução de posição BeiDou
– FLUTUANTE: Solução flutuante
– FIXA: Solução fixa (RTK está operacional)
– RTX: Solução RTX CenterPoint®
– BASE: Receptor configurado como base.

[4] {um número} Número total de satélites realmente usados.

[5]

Informações do link de dados:

 {x segun-
dos}

Para um rover: Correções recebidas. A idade das corre-
ções é exibida após o ícone, se estiver disponível.

Para uma base: Correções geradas e transmitidas.

(Em branco) Nenhuma correção recebida ou transmitida

[6]

Informação da memória e gravação de dados brutos:

 {percentu-
al}

Nenhuma gravação de dados em progresso (ícone estático). 
Percentual de memória livre no meio de armazenamento.

 /  {per-
centual}

Gravação de dados em progresso (ícone dinâmico) Percen-
tual de memória livre no meio de armazenamento. Os ícones 
aparecem sucessivamente a cada 1 segundo.

 / Nenhuma gravação de dados ATL em progresso

 / Gravação de dados através de sessões em progresso

[7]

Bateria:

/ {percen-
tual}

Uma bateria foi inserida no compartimento e a energia rema-
nescente é representada visualmente e como percentual. 
Essas duas indicações são exibidas sucessivamente (o per-
centual aparece por 1 segundo a cada 5 segundos).

A bateria está faltando (compartimento da bateria vazio).
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Área
Ícone ou dado 

exibido
Significado

[8]
O receptor é alimentado por uma fonte de energia 
AC/DC, não pela bateria.

[7], (8]
A bateria está sendo carregada por uma fonte exter-
na DC (o primeiro ícone é animado para mostrar o 
carregamento).

[9]

Modem:

(Em branco) Modem desligado.

 ou 

Modem ligado:
• Piscando: Ainda não inicializado.
• Estático: Inicializado e pronto para conexão

A barra vertical indica a força do sinal na entrada da 
antena do modem. Quanto maior o número de bar-
ras, melhor.
O símbolo da antena exibido no canto superior es-
querdo significa “2G”. Se o modem detectar uma 
rede 3G, será exibida a indicação “3G”.
Quando a força do sinal estiver muito fraca, quatro 
pontos aparecem sob o ícone, em vez das barras 
verticais.

Modem on-line/conectado à rede celular

[10]

Wi-Fi:

(Em branco) Wi-Fi desligado

Wi-Fi cliente ativo (1 a 3 ondas, dependendo do ní-
vel do sinal). (1 onda: ainda sem sinal) (Ícone pis-
cando: Wi-Fi inicializando.)

Dados sendo transmitidos por Wi-Fi (2 a 3 ondas).

[11]

Conexão ethernet ativa

Dados transmitidos por conexão ethernet

(Em branco) Sem conexão ethernet

[12]

Bluetooth, rádio, USB:

Conexão Bluetooth ativa

Rádio interno conectado, mas não em uso

Rádio interno usado respectivamente como recep-
tor, transmissor ou repetidor

Conexão USB ativa

/ / / /
Qualquer combinação dos cinco ícones é possível 
Os ícones aparecem sucessivamente a cada 1 se-
gundo.

(Em branco)
Sem conexão ativa de Bluetooth ou USB, nenhum 
rádio interno instalado.

[13]
Wi-Fi (continuação):

Ponto de acesso de Wi-Fi ativo (ícone piscando: Wi-
Fi inicializando)
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Use a seta para baixo para visualizar as seguintes páginas de 
informações:
1. Tela de identificação do receptor. De cima para baixo (veja 

o exemplo da tela):
– SN: Número de série do receptor
– FW: Versão do firmware instalada
– DG: Data da garantia do receptor (AAAA-MM-DD).
– BT: Nome Bluetooth do receptor. Se o nome não 

couber na tela, ela será rolará devagar e 
automaticamente da direita para a esquerda.

2. Constelações rastreadas/usadas: Número de satélites 
rastreados (usados) de todas as oito constelações 
possíveis (veja o exemplo: GPS, GLONASS, Galileo e 
BeiDou).
Pressione uma das teclas de seta horizontal para exibir o 
status das próximas quatro constelações: SBAS, QZSS, L-
band, IRNSS.

3. Solução de posição:
Se o receptor for um rover, a posição exibida será a última 
posição computada. As coordenadas serão locais (“LOC”) 
apenas se o rover receber mensagens RTCM específicas 
da base descrevendo o sistema local usado pela base.
Se o receptor for uma base, as coordenadas exibidas são 
as ajustadas (não as computadas), representando as 
WGS84 ou a posição de referência local atribuída à base.
Veja o exemplo da tela para um rover entregando 
coordenadas WGS84.
Primeira linha: Número de satélites rastreados; Status 
atual da solução de posição Número de satélites 
utilizados.
Próximas três linhas: Coordenadas da posição do receptor 
Pode ser:
– Coordenadas WGS84 (“W84” exibido no começo da 

última linha). As coordenadas são Latitude (2ª linha), 
Longitude (3ª linha) e altura elipsoidal (4ª linha).

– Ou coordenadas locais (“LOC” exibido no começo da 
última linha). Dependendo se uma projeção está 
definida ou não no sistema de coordenada local usado, 
as coordenadas podem ser Leste (2ª linha), Norte (3ª 
linha), Elevação (4ª linha), ou Latitude (2ª linha), 
Longitude (3ª linha) e Altura elipsoidal (4ª linha).
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4. Solução de posição 2: A posição da segunda antena, se 
houver uma segunda antena conectada ao receptor. A 
mesma informação acima é fornecida para a primeira 
solução de posição. Quando duas soluções de posição 
forem computadas, há um número exibido no canto 
esquerdo superior da tela que informa qual posição 
corresponde a qual antena:

– : Significa que a solução de posição exibida se 
refere à antena primária (entrada 1).

– : Significa que a solução de posição exibida se 
refere à antena secundária (entrada 2).

5. Rumo:
• Primeira linha: Número de satélites recebido, status da 

computação e número de satélites usado.
Status da computação:
- NENHUM: Verifique se as duas antenas estão 
conectadas.
- CALIB: Calibração em progresso, nenhum valor de 
rumo válido ainda disponível.
- FLUTUANTE: Ambiguidades sendo resolvidas, 
nenhum valor de rumo válido ainda disponível.
- FIXA: A computação do rumo está ativa.

• Segunda linha: Valor computado do rumo
• Terceira linha: Valor computado do desnível
• Quarta linha: Valor computado da rolagem

O SP90m pode entregar o desnível ou a rolagem, não os 
dois ao mesmo tempo.

Rádio Quando você acessa a tela de rádio, as seguintes informações 
são exibidas:
• Primeira linha:

– A porta do receptor a qual o rádio está conectado: A, B 
ou F = rádio externo; D = rádio interno

– Função do rádio: “Rx” para receptor, “Tx” para 
transmissor

– Modelo do rádio
– Status atual de energia: ON ou OFF

• Segunda linha: Número do canal usado e sua frequência 
correspondente, em MHz.
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• Terceira linha: Protocolo usado e velocidade de 
transmissão (taxa de transmissão).

(Rover) • Quarta linha (veja exemplos à esquerda):
– Para um rover, a sensibilidade atual de recepção 

(baixa, média ou alta), seguida pelo “FEC” (Correção 
de Erro enviada) e “SCR” (Scrambling), caso essas 
duas funções estejam ativadas, seguidas do tipo de 
modulação usado e “REP”, caso o rádio esteja sendo 
usado como repetidor.

(Base) – Para uma base, a força irradiada (500 mW, 1 W ou 2 
W), seguida pelo “FEC” (Correção de Erro enviada) e 
“SCR” (Scrambling), caso essas duas funções estejam 
ativadas, seguidas pelo tipo de modulação usado.

Caso a quarta linha não caiba na tela, ela rolará 
automaticamente da direita para a esquerda.

Quando a tela de rádio for exibida, pressione o botão OK para 
acessar o modo de edição. A partir daí, você pode ligar ou 
desligar o rádio interno.
Se você destacar a terceira opção (Configurações) e pressionar 
OK, você pode editar cada um dos seguintes parâmetros do 
rádio. Após ajustar um parâmetro, pressione OK para salvá-lo 
e depois pressione o botão da seta para baixo para acessar o 
próximo parâmetro:
• Channel/Freq: Dependendo de como o rádio foi 

configurado, você pode escolher um canal e uma 
frequência correspondente a partir de uma lista de canais/
frequências predefinidos.

• Protoc./Veloc. link: As possíveis escolhas são:

• Sensibilidade (Alta, média, baixa)

Canalização 25 kHz Canalização 12,5 kHz

TTALK@4800 TRANS@4800

TTALK@9600 TRANS@9600

TTALK@16000 TMARK@4800

SATEL@19200 TTALK@4800

TT450S@4800 TTALK@8000

TT450S@9600 SATEL@9600

TMARK3@19200 TT450S@4800

TFST@19200 TMARK3@9600

TRANS@4800 TFST@9600

TRANS@9600 ULINK@4800

TRANS@19200

TMARK@4800
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• FEC (ON ou OFF)
• Scrambler (ON ou OFF)
• Potên. transm. quando o rádio é usado como transmissor 

(500 mW ou 2 W).
• Modo repetidor (ON ou OFF)
• Núm. repetidor (Base/1 repetidor, Base/2 repetidores, 

repetidor um, repetidor dois)
• Atraso repetidor (em ms).

Ainda na tela do rádio, pressione qualquer uma das teclas 
verticais para exibir primeiro as definições do rádio externo, 
se houver, e a mensagem Conectar rádio interno ao ADLCONF? 
solicitará que você conecte o rádio interno a um programa de 
configuração utilitária (ADLCONF):
• Se você pressionar OK, uma nova mensagem será exibida 

solicitando a confirmação. Se você pressionar OK 
novamente, o rádio interno ficará acessível diretamente a 
partir da porta A no painel traseiro do receptor.
A partir daí, se você conectar um computador à porta A e 
rodar o ADLCONF no computador, você poderá configurar 
o rádio diretamente a partir do ADLCONF.
Quando terminar a configuração do rádio, você precisará 
desligar o receptor e religá-lo novamente para restaurar a 
operação normal do rádio interno

• Se você pressionar a seta para baixo, uma nova tela será 
exibida permitindo acessar as definições do rádio externo, 
se houver um conectado ao receptor. Se você pressionar 
OK, você poderá alterar os seguintes parâmetros:
– Porta de rádio: ID da porta (A, B ou F) na lateral do 

receptor usada para conectar o rádio externo ao 
receptor. Quando tiver escolhido uma porta e 
pressionado OK, você poderá acessar os dois 
parâmetros abaixo.

– Taxa transmissão: A velocidade dos dados usados na 
linha serial que conecta o rádio externo ao receptor.

– Tipo de rádio: Modelo do rádio externo usado (ADL, 
PDL, XDL)
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GSM
Quando você acessar a tela GSM, as seguintes informações 
são exibidas:
– Primeira linha: Status atual do modem (OFF, ON-LINE, 

PRONTO, DISCANDO ou ON)
– Segunda linha: Identificação alternada do provedor de 

serviço (ISP) e SIM card.
– Terceira linha: Tipo de rede (2G ou 3G) e nível medido do 

sinal (incrementos de 20%; 100%: +43 dBm)
– Quarta linha: Tipo da conexão ativa atualmente (NTRIP ou 

IP Direto), seguido pelo nome do ponto de montagem (em 
NTRIP) ou endereço do servidor, como o nome do host ou 
o endereço IP (em IP Direto). Em branco, se não houver 
conexão ativa.

Quando a tela GSM for exibida, pressione o botão OK para 
acessar o modo de edição. A partir daí, você pode ligar ou 
desligar o modem GSM.
NOTA: Ligar o GSM pode levar de 4 a 5 minutos.
Se você destacar a terceira opção (Configurações) e pressionar 
OK, você pode editar cada um dos seguintes parâmetros 
GSM. Após ajustar um parâmetro, pressione OK para salvá-lo 
e depois pressione o botão da seta para baixo para acessar o 
próximo parâmetro:
• Modo de energia: Manual ou Automático. “Automático” 

significa que o módulo GSM será ligado quando você ligar 
o receptor. “Manual” significa que você deve ligá-lo ou 
desligá-lo manualmente a partir da tela GSM.

• Código PIN: Pressione OK para acessar o modo de edição.
CUIDADO: Você não poderá ligar o modem GSM até ter 
digitado o código PIN correto.

• Seleção da antena: Pressione OK para escolher a antena 
usada pelo modem GSM: Pode ser a antena embutida 
(interna) ou uma antena externa conectada ao painel 
traseiro (consulte [11] em Painel traseiro na página 11).

Wi-Fi Quando você acessar a tela Wi-Fi, as seguintes informações 
são exibidas (vejas os exemplos à esquerda, primeiro no modo 
Ponto de Acesso e segundo no modo Cliente):
• Primeira linha:

– Selo “Wi-Fi”
– Modo WiFi: “AP” (para Ponto de Acesso) ou “Cliente”. 

“AP” é similar a “Hotspot Wi-Fi”
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• Segunda linha: O nome Wi-Fo do receptor (Wi-Fi SSID), 
conforme visto a partir de um dispositivo Wi-Fi externo em 
busca de uma nova conexão. No modo Cliente, esta linha 
exibe o SSID do dispositivo Wi-Fi ao qual o receptor está 
conectado.

• Terceira linha:
– No modo Ponto de Acesso: Endereço IP estático do 

receptor
– No modo Cliente: Status da conexão “Conectado” (ou 

“Não conectado”, caso a segunda linha esteja vazia).
– Nível do sinal (incrementos de 20%; 100%: 

+43 dBm)

• Quarta linha: (somente modo cliente): Endereço IP do 
hotspot Wi-Fi ao qual o receptor está conectado.

Quando a tela Wi-Fi for exibida, pressione o botão OK para 
acessar o modo de edição. A partir daí, você pode ligar ou 
desligar o dispositivo Wi-Fi.
Se você destacar a terceira opção (Configurações) e pressionar 
OK, você pode editar cada um dos seguintes parâmetros. 
Após ajustar um parâmetro, pressione OK para salvá-lo e 
depois pressione o botão da seta para baixo para acessar o 
próximo parâmetro:
• Modo de energia: Manual ou Automático. “Automático” 

significa que o módulo Wi-Fi será ligado quando você ligar 
o receptor. “Manual” significa que que você deve ligá-lo ou 
desligá-lo manualmente a partir da tela Wi-Fi.

• Modo WiFi: Cliente, Ponto acesso (PA) ou PA e Cliente.
No modo Cliente, o módulo Wi-Fi do receptor está ajustado 
para procurar uma rede Wi-Fi próxima. Você precisa usar 
o servidor web para encontrar e se conectar a uma rede 
Wi-Fi.
No modo Ponto acesso (PA), o módulo Wi-Fi do receptor 
pode ser usado por um equipamento externo com Wi-Fi 
que esteja próximo (um smartphone, por exemplo) como 
um hotspot Wi-Fi.
Nos modos PA e Cliente, o dispositivo Wi-Fi pode ser usado 
simultaneamente como um cliente ou um ponto de 
acesso.

NOTA: Quando é ligado a partir da tela de exibição dedicada 
(veja acima), o dispositivo Wi-Fi é automaticamente ajustado 
como um Ponto de Acesso Wi-Fi.
IMPORTANTE: A senha Wi-Fi padrão do receptor é o número 
de série dele.
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Ethernet Quando você acessa a tela ethernet, as seguintes informações 
são exibidas (veja o exemplo à esquerda):
• Primeira linha: Status ethernet (ON ou OFF)
• Segunda linha: Status DHCP (ON ou OFF)
• Terceira linha: Endereço IP do receptor (se o DHCP estiver 

desligado) ou 4x3 hifens se o DHCP estiver ligado.

Quando a tela ethernet for exibida, pressione o botão OK para 
acessar o modo de edição. A partir daí, você pode ligar ou 
desligar o dispositivo ethernet.
Se você destacar a terceira opção (Configurações) e pressionar 
OK, você pode editar cada um dos seguintes parâmetros. 
Após ajustar um parâmetro, pressione OK para salvá-lo e 
depois pressione o botão da seta para baixo para acessar o 
próximo parâmetro:
• Modo DHCP: Se estiver ajustado para ON, o servidor DHCP 

interrogado atribuirá um endereço IP dinâmico ao 
receptor.
Se estiver OFF, use o campo seguinte para definir um 
endereço IP para o receptor.

• Endereço estático: Endereço IP atribuído ao receptor 
quando o DHCP estiver desligado. Este é um endereço IP 
estático (até 12 dígitos na forma de xxx.xxx.xxx.xxx)
Para inserir um novo endereço IP, pressione OK e use a 
tecla de seta vertical para definir cada dígito, e a tecla da 
seta para a direita para ir ao próximo dígito.

Configurações de
exibição

Esta tela tem a seguinte aparência:

Pressione o botão da seta para baixo para ajustar os seguintes 
parâmetros, um após o outro:
1. Idioma: Escolha o idioma da interface do usuário (diversos 

idiomas ocidentais disponíveis).
2. Unidade: Escolha a unidade de distância (Metros, US Survey 

Feet, International Feet).
3. Orientação da tela: Escolha a orientação dos dados exibidos 

na tela (Normal ou Invertida).
4. Tempo limite tela: Escolha o tempo, em minutos, durante o 

qual a tela permanecerá ativa depois que você tiver parado 
de usar o painel de controle. Ela se desligará após esse 
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intervalo. Você precisará pressionar qualquer botão do 
painel frontal para ligá-la novamente.
Digite “0000” para manter a tela permanentemente 
ligada.

5. Sinal sonoro: Permite silenciar o sinal sonoro, se 
necessário. O sinal sonoro fica ligado como ajuste padrão.

Configurações
avançadas

Esta tela tem a seguinte aparência:

Pressione o botão da seta para baixo para ajustar os seguintes 
parâmetros, um após o outro:
1. Gravação ATL: OFF, como ajuste padrão. Os dados ATL são 

usados para diagnósticos avançados. Normalmente, você 
não precisa gravar os dados ATL, a não ser que o Suporte 
Técnico solicite.
Quando você ativar a gravação ATL, a tecla tem a seguinte 
aparência. 

Mantenha o botão Escape pressionado para voltar à tela 
de status geral. Assim, você pode usar outras telas 
livremente.
Para interromper a gravação ATL, volte à tela de gravação 
ATL e pressione OK. Pressione OK novamente para 
confirmar a mensagem “Parar ATL?”. A gravação ATL para 
imediatamente

2. Redefinir a configuração?: Esta tela permite restaurar o 
receptor. Você precisa confirmar esta solicitação antes de 
restaurar o equipamento.
Durante a restauração, todos os parâmetros voltam à 
configuração padrão, exceto efemérides, almanaque, 
posição e dados de tempo. Entretanto, os dados de 
efemérides SBAS são restaurados. Se estiver presente, o 
arquivo default_config.cmd começa a rodar.
A mensagem “RESET EM PROGRESSO” é exibida durante a 
sequência (que deve levar alguns minutos). Ao final da 
sequência, mantenha o botão Escape pressionado por 
alguns segundos para voltar à tela de status geral.
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3. Upgrade firmware?: Permite atualizar o firmware do seu 
receptor.
Quando a Spectra Precision lançar uma nova versão do 
firmware, copie o arquivo *.tar correspondente para um 
dispositivo USB e conecte-o ao receptor através da porta 
USB no painel frontal.
Quando fizer isso e depois de selecionar a função Upgrade 
firmware?, a tela exibirá a versão do firmware que você 
poderá instalar. Pressione OK se você concordar e deixe 
que o receptor conclua a instalação. Para mais 
informações sobre as atualizações de firmware, consulte 
página 48 ou acesse o caminho Receptor > Configuração > 
Atualização de firmware no servidor web.

4. Executar script? Faz com que o receptor execute todos os 
comandos proprietários listados no arquivo *.cmd 
armazenados no dispositivo USB conectado.

5. Proteção de inic. Ativada: Esta tela só é visível se a proteção 
contra acionamento tiver sido ativada pelo servidor web. 
Ela é visível na tela Configurações avançadas, mas também 
aparecerá sempre que você desejar acessar o modo de 
edição para qualquer um dos parâmetros do receptor.
Quando essa tela estiver visível, será solicitado a você que 
desbloqueie o receptor (a mensagem ”Destravar recep.?” é 
exibida). Pressione OK, digite a senha e pressione OK 
novamente para deixar o receptor totalmente operacional.
Quando a proteção contra acionamento está ativa, o 
receptor não exibe e/ou não calcula os resultados da 
computação da posição.

6. Anti-roubo: Esta tela permite habilitar ou desabilitar a 
proteção anti-roubo. Você precisa digitar a senha correta 
se quiser remover a proteção anti-roubo.

7. Carga da bateria: Use esta opção para habilitar ou 
desabilitar o carregamento da bateria interna a partir de 
uma fonte externa DC, quando houver uma na entrada de 
energia. Essa opção está habilitada como ajuste padrão. 
Desligar a carga da bateria pode ser útil quando a fonte 
externa usada também é uma bateria e você deseja 
economizar a energia dessa bateria.
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Modo receptor Consulte o fluxograma e as explicações abaixo.

Quando você acessa o modo receptor, as seguintes 
informações são exibidas:
• Status do Modo receptor: Modo de operação atual do 

receptor Pode ser usado atualmente como base ou rover.
• Posição de ref.: O tipo de posição que define atualmente a 

localização da base. A base pode ser “Em movimento” ou 
“Estática” (“Estática”, resultado da seleção “Atual” ou 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

Modo receptor
{Rover ou Base}

{Móvel ou Estático}

Ref. Posição
{Coordenadas, se “Estático”,

senão apenas 
 “Móvel” reportada}

Antenna
{Modelo da antena}

{Valor da altura, V ou S}

Config. de base
{ID da estação atual}

{ID da porta}
{Formato dos dados}

Modo receptor
>Rover
 Base

Tipo da posição
{Ajuste atual}

OK

Nome da antena
{Ajuste atual}

OK

ID da estação
{Ajuste atual}

OK

ID da estação
{Ajuste atual}

Altura da antena
{Ajuste atual}

Ref. Posição
Último
Atual

Ajustar a Ref. Posição:
- Latitude
- Longitude
- Altura

Tipo da posição
- Fase central L1
- Ponto de medição
- Pt. de ref. antena

OK

OK Nome da antena
ASH 111661
Base Zéfir 3
Rover Zéfir 3
Ant. marít. GA830
GNSS Choke Ring
Rover SPGA 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Altura da antena
Ajustar o valor da

altura e o tipo (V/S)

Em progresso
Aguarde.

Dados de saída
{ID da porta}
{Formato dados}

Se outras antenas 
forem adicionadas, 
elas aparecerão 
no topo da lista

Ajustar porta Ajustar formato
de dados
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“Última” como posição de referência. Consulte Posição de 
ref. abaixo para maiores detalhes.
IMPORTANTE: Usando o painel frontal do receptor, você 
só pode configurar uma base “estática”, não uma 
“móvel”. A definição de uma base móvel só pode ser feita 
usando um servidor web. Entretanto, após restaurar o 
receptor, se você transformá-lo em uma base a partir do 
painel frontal, a base irá operar como base móvel, como 
ajuste padrão.

Quando a tela modo receptor for exibida, pressione o botão 
OK para acessar o modo de edição. A partir daí, você pode 
definir o receptor como base ou rover.
Quando a tela modo receptor for exibida, pressione a tecla da 
seta para baixo para acessar os seguintes parâmetros:
• Antena: Esta tela lista o modelo e a altura da antena 

atualmente usada (veja o exemplo).
Segunda linha: Modelo da antena
Terceira linha: Altura da antena e tipo correspondente da 
medição da altura (“V” para vertical e “S” para inclinada).
Pressione OK para editar esses parâmetros. As seguintes 
informações são exibidas, uma após a outra:
– Nome da antena: Pressione OK novamente para 

selecionar o modelo de antena usado. Uma lista de 
antenas geralmente usadas com o receptor é 
fornecida.
Escolha uma, pressione OK e pressione a tecla da seta 
para baixo para ir ao próximo parâmetro abaixo.

– Altura da antena: Pressione OK novamente para ajustar 
a altura da antena. A altura da antena resulta de uma 
medição vertical (selecione “V” após digitar o valor 
medido) ou de uma medição de inclinação (selecione 
“S” após digitar um valor medido).
Pressione OK quando tiver terminado. Depois, digite 
Escape para retornar à tela da antena e clique na tecla 
da seta para baixo para ir ao próximo parâmetro (veja 
abaixo).

• Posição de ref.: Se a base foi definida por último como 
móvel, a tela exibe apenas o status “Em movimento”. Se a 
base foi definida por último como estática, a tela exibe 
apenas a posição definida como a posição de referência 
da base (veja o exemplo).
Segunda linha: Posição de referência da latitude
Terceira linha: Posição de referência da longitude
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Quarta linha: A altura, precedida por uma sigla que 
identifica o ponto usado como referência vertical (pode 
ser PC1 para “Centro fase L1”, SPT para “Ponto inspeção” 
ou ARP para “Ponto de referência da antena”).
Pressione OK para editar esses parâmetros. As seguintes 
informações são exibidas, uma após a outra:
– Tipo da posição: Pressione OK para escolher a 

referência vertical. Conforme explicado, pode ser a 
fase central da antena (Centro fase L1), o ponto da fase 
central da antena projetado no solo (Ponto inspeção) ou 
o plano da base da antena (pon. ref. antena).
Pressione OK quando tiver feito a seleção e depois 
pressione a tecla da seta para baixo para ir ao próximo 
parâmetro abaixo.

– Posição de ref.: Escolha o modo como deseja definir a 
posição da base. Pode ser a última posição de 
referência conhecida ou a posição atual computada 
pelo receptor. Quando você faz uma dessas escolhas, o 
receptor retorna a posição correspondente, que você 
pode possivelmente modificar antes de validá-la.
Quando você seleciona Atual ou Última e nenhuma 
posição computada está disponível, ou nenhuma 
posição foi computada desde que você ligou o 
receptor, os campos em branco serão exibidos e você 
terá que preencher a posição de referência 
manualmente.
Pressione OK quando esta etapa estiver concluída. 
Depois, selecione a tecla da seta para baixo para ir ao 
próximo parâmetro abaixo.

• Config. de base: Esta tela fornece informações sobre as 
config. de base:
Segunda linha: ID da base
Terceira e quarta linhas Portas que entregam dados e tipo 
de saída de dados (veja o exemplo). Se diversas saídas 
estão definidas, as terceira e quarta linhas exibem 
sucessivamente a definição de cada uma dessas saídas.
– ID: Um número de quatro dígitos (0000 a 9999). 

Escolha um ID alinhado ao formato de dados escolhido 
(formatos possíveis listados abaixo).

– Porta: As possíveis escolhas são: A Série, B Série, C 
Bluetooth, D XDL, F Série, H Bluetooth, I TCP 8888, J TCP 
8889, P NTRIP IP, Q NTRIP IP, U Série USB.
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– Dados: As possíveis escolhas são: OFF, ATOM 4, ATOM 
100, ATOM 101, RTCM-2.3, RTCM-3.0, RTCM3.2, CMR, 
CMR+.

Pressione OK quando uma determinada porta e formato 
de dados forem exibidos para que você possa editar esses 
parâmetros:
• Primeiro defina a porta e pressione OK

• Defina o formato de dados e pressione OK.

Gravação de dados
brutos

Quando você acessa a tela de gravação, as seguintes 
informações são exibidas:
• Estado: ON ou OFF
• Meio de armazenamento: Memória ou dispositivo USB

Quando a tela de gravação for exibida, pressione o botão OK 
para acessar o modo de edição. A partir daí, você pode iniciar 
uma gravação de dados do tipo Estático ou Stop & Go. 
Consulte o fluxograma abaixo.
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Quando a tela de gravação for exibida, pressione a tecla da 
seta para baixo para acessar os seguintes parâmetros:
• Memória: Descreve a memória usada (tamanho da 

memória, quantidade de espaço livre e número de 
arquivos G armazenados na memória).
Ao pressionar OK, você acessa um novo menu a partir do 
qual você pode deletar arquivos da memória ou formatar a 
memória:
– Excl. arquivos G?

– Excl. todos arqu.?

– Formatar?

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Em progresso
espere

OK

OK

OK

OK

OK

OK

(Se o dispositivo USB estiver conectado ao painel frontal, 
é possível fazer a gravação nos modos Estático e Stop & Go 
diretamente no dispositivo USB)

(veja os detalhes no
canto inferior esquerdo)

(veja os detalhes no
canto inferior esquerdo)

(veja os detalhes no
canto inferior esquerdo)

(veja os detalhes no
canto inferior esquerdo)

 OK

Editar nome do site

Sessão #2

Sessão #1

Memória Nome
do site
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Seja qual for a sua escolha neste menu, você terá que 
confirmá-la antes de executar a ação correspondente.

• Nome do site: Insira o nome do local onde a gravação de 
dados irá ocorrer.

• Sessão #1: Pressione OK para acessar o menu de sessões. 
Este menu permite ativar (ON) ou desativar (OFF) a 
execução das sessões da série nº 1.
Quando tiver habilitado a série de sessões, o menu oferece 
uma escolha adicional: Parar <ID da sessão> para 
suspender a sessão em andamento, ou caso a sessão já 
tenha sido suspensa, Iniciar <ID da sessão> para retomar a 
gravação de dados dentro da sessão.
Quando a série nº 1 da sessão estiver sendo executado, a 
tela exibe:
– 2ª linha: ON status seguido pelo ID da sessão em 

execução
– 3ª linha: Gravando exibido, o que significa que os 

dados brutos estão sendo gravados.
– 4ª linha: Tempo de início e de conclusão da sessão em 

execução.

Se você ativar a série nº 1 da sessão e não houver sessão 
programada na série, ou não há sessão na série que 
coincida com a hora atual, a tela exibirá o seguinte:
– 2ª linha: Status ON

– 3ª linha: Sem sessão exibida
– 4ª linha: Branco.

• Sessão #2: o mesmo para a sessão #1

Tela de
desligamento

Mantenha o botão de Energia apertado por alguns segundos. 
O logo da Spectra Precision será exibido na tela.

Depois de alguns segundos, a mensagem “Desligando” 
aparecerá, indicando que o receptor está desligando.
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Se a proteção anti-roubo ainda estiver habilitada quando você 
solicitar o desligamento do receptor, uma mensagem será 
exibida para que você confirme a solicitação. 

Se você desejar continuar usando a proteção anti-roubo, 
pressione OK e o receptor concluirá a sequência de 
desligamento conforme descrito acima.
Se você desejar remover a proteção anti-roubo antes de 
desligar o receptor, pressione Escape e volte para os 
Configurações avançadas para remover a proteção anti-roubo 
(consulte página 39). Depois disso, desligue o receptor 
conforme explicado acima.
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Usando um dispositivo USB

para copiar
arquivos

Sempre que você conectar um dispositivo USB ao receptor 
com o cabo nº 107535, a seguinte tela é exibida:

Esta tela é exibida por alguns segundos. Se você pressionar 
OK enquanto esta tela ainda estiver sendo exibida, todos os 
arquivos G e os arquivos de gravação armazenados no 
receptor serão copiados para o diretório raiz do dispositivo 
USB (ou sobrescreverão os arquivos com o mesmo nome). 
Senão, a operação de cópia será pulada e o receptor retornará 
à tela de status geral. A tela tem esta aparência enquanto os 
arquivos estão sendo copiados.

O mesmo irá acontecer se você ligar o receptor com um 
dispositivo USB já conectado nele.

Para atualizar o
firmware

Quando uma nova atualização de firmware estiver disponível, 
é fácil instalar o novo firmware usando um dispositivo USB.
• Use o seu computador para copiar o arquivo de instalação 

(um arquivo *.tar) para o diretório raiz do dispositivo USB.
• Com o receptor desligado, conecte o dispositivo USB ao 

receptor através do cabo nº 107535 (fornecido).
• Pressione o botão OK e o botão de Energia 

simultaneamente por alguns segundos. Isso inicia a fase 
de atualização.
A tela exibirá sucessivamente:
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{Logo Spectra Precision}
Upload do dispositivo USB
Atualizando firmware etapa 1/5
Atualizando firmware etapa 2/5
Atualizando firmware etapa 3/5
Atualizando firmware etapa 4/5
Atualizando firmware etapa 5/5
Atualização do firmware concluída
{Carregando: Logo Spectra Precision}
{Inicialização normal do receptor para a tela de status geral}

Deixe o receptor prosseguir com a atualização. Não 

desligue o receptor enquanto a atualização estiver em 

andamento..

NOTA: Se não houver nenhum dispositivo USB conectado ou 
o dispositivo não contiver nenhum arquivo de atualização de 
firmware, o processo será abortado após alguns segundos.
Como os dados precisam ser descomprimidos no dispositivo 
USB durante a atualização, o dispositivo USB deve estar 
desbloqueado e com ao menos 100 Mb de memória livre 
antes de iniciar a atualização. A atualização irá falhar se não 
houver espaço livre suficiente no dispositivo.
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Familiarizando-se com o servidor web

Introdução ao
servidor web

Descrição e função
O servidor web é uma aplicação de firmware com base HTML 
e receptor embutido, desenvolvido para permitir que o 
proprietário do receptor (o “administrador”) monitore e 
controle o receptor GNSS SP90m através de uma conexão 
TCP/IP.

Rodando o servidor web pela primeira vez
Como proprietário do receptor, após estabelecer uma conexão 
TCP/IP entre o seu computador e o receptor (via porta 
ethernet ou Wi-Fi (consulte página 56 e página 51), faça o 
seguinte:
• Rode um navegador web no seu computador.
• Digite o endereço IP (ou o nome do host) do receptor no 

navegador web e depois pressione a tecla Enter (consulte 
página 55).
O servidor web será inicializado no receptor, que abrirá um 
site no navegador web.
Dependendo de como o servidor web foi configurado, você 
deverá se registrar. Na primeira vez que você inicializar o 
servidor web, use o perfil de conexão padrão (o “perfil de 
administrador”) para se registrar. Esse perfil é o seguinte:
– Nome do usuário: admin

– Senha: senha

Você pode customizar o perfil do administrador alterando 
o nome do usuário e a senha. O servidor web permitirá que 
você faça isso a partir da página Segurança dele (consulte 
o arquivo de ajuda on-line anexado a essa página).

Segurança
O proprietário do receptor pode restringir o acesso ao servidor 
web implementando um dos três possíveis níveis de 
segurança descritos abaixo, definidos do nível mais alto ao 
mais baixo:
1. Habilitado: Ao inicializar o servidor web, o usuário deve se 

registrar digitando seu nome de usuário e senha.
Após se registrar, o usuário tem o controle total do 
receptor (monitoramento da operação e acesso à 
configuração).
Como administrador, cabe a você decidir se compartilha o 
perfil de administrador (nome de usuário e senha) com 
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outros usuários confiáveis. Você também pode criar novos 
perfis de conexão para outros usuários autorizados usando 
comandos $PASH.
Lembre-se que os usuários registrados têm exatamente os 
mesmos direitos do administrador, incluindo o 
gerenciamento de usuários através de comandos $PASH.

2. Habilitado com acesso anônimo: Qualquer um que tenha o 
endereço IP ou o nome do host do receptor tem acesso 
direto ao servidor web (não é necessário se registrar). 
Somente o monitoramento do receptor é permitido nesse 
caso. Um usuário anônimo NÃO PODE alterar a 
configuração do receptor.
Depois que o servidor web tiver sido inicializado com esse 
nível de segurança, o administrador, ou qualquer outro 
usuário autorizado, pode se registrar na página de 
Segurança (consulte a ajuda on-line anexada a essa 
página).

3. Desabilitado: Nenhuma segurança é implementada com 
essa opção. Qualquer um que tenha o endereço IP ou o 
nome do host do receptor tem acesso direto ao servidor 
web, tanto para monitorar o receptor quanto para alterar 
sua configuração.
Com esse nível baixo de proteção, o proprietário do 
receptor será aconselhado a manter o endereço IP do 
receptor ou o nome do host na maior confidencialidade 
possível.

Conexão com base
Wi-Fi TCP/IP

Configurando o dispositivo Wi-Fi
• Se o dispositivo Wi-Fi tiver sido desligado, ele primeiro 

precisa ser ligado novamente:
– No painel frontal do receptor, pressione uma das teclas 

horizontais até aparecer a tela Wi-Fi.
– Pressione OK.
– Selecione ON:

– Pressione OK novamente. Depois de alguns segundos, 
a tela exibe a mensagem “Wi-Fi... ON”.

• Você precisa indicar como a energia do dispositivo Wi-Fi 
será controlada e se ele irá operar como um cliente Wi-Fi, 
um acesso Wi-Fi ou ambos. Siga as etapas abaixo:
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– Quando a tela anterior for exibida, pressione OK.
– Selecione Configurações:

– Pressione OK novamente.
– Escolha um modo de energia para o dispositivo Wi-Fi: 

Pressione OK, selecione Manual ou Automático 
(consulte as explicações em página 36 antes de 
escolher) e pressione OK.

– Pressione qualquer uma das teclas verticais e 
pressione OK.

– Escolha um modo de operação para o dispositivo Wi-Fi: 
Selecione Ponto acesso (PA), Cliente ou PA e Cliente, 
dependendo do uso (consulte as próximas três sessões 
abaixo), e pressione OK.

– No seu laptop ou smartphone, procure por dispositivos 
Wi-Fi. Quando o seu receptor SP90m tiver sido 
encontrado, selecione-o e digite a senha Wi-Fi (o 
número de série do receptor, como padrão) para 
estabelecer uma conexão Wi-Fi com o receptor.

– De volta ao receptor, pressione  para retornar à tela 
“raiz” do Wi-Fi. Se você tiver selecionado Ponto acesso 
(PA) ou PA e Cliente, você poderá ler o endereço IP do 
ponto de acesso Wi-Fi na linha inferior. Digite esse 
endereço IP (endereço estático fixo: 192.168.130.1) 
no navegador do seu computador ou smartphone para 
inicializar o servidor web do receptor.

Quando uma conexão Wi-Fi estiver ativa, um ou dois 
dos ícones a seguir aparecerão na tela de status geral:

O primeiro indica que o dispositivo Wi-Fi é usado como 
um ponto de acesso e o segundo é usado como um 
cliente.
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Usando o dispositivo Wi-Fi como ponto de acesso
Use o dispositivo Wi-Fi do receptor como ponto de acesso nos 
seguintes casos:
• Você deseja acessar o servidor web a partir de qualquer 

dispositivo Wi-Fi, como um computador ou um dispositivo 
móvel (um smartphone, por exemplo).

• Você está localizado dentro do alcance do Wi-Fi do 
SP90m.

Usando o dispositivo Wi-Fi como cliente
Use o dispositivo Wi-Fi do receptor como cliente nos 
seguintes casos:
• Você deseja acessar remotamente o servidor web e a 

internet é facilmente acessível no local onde você está.
• O SP90m é operado em um local onde somente a rede Wi-

Fi local está disponível.

Para selecionar uma rede Wi-Fi, você precisa rodar o servidor 
web:
• Acesse Receptor> Rede> Wi-Fi

• A menos que já tenha sido feito, ligue o dispositivo Wi-Fi, 
selecione o modo cliente e clique em Configurar.

• Procure pelas redes Wi-Fi, selecione uma e conecte-se a 
ela. A tela Wi-Fi no receptor deve ter essa aparência.

Ponto de acesso
WiFi Cliente

WiFi

Internet pública

Cabo ethernet Hub ou 
switch

Rede local

Gateway
ou modem

ADSL

Rede
local
Wi-Fi

Cliente
Wi-Fi

Usuário remoto
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Usando o dispositivo Wi-Fi como ponto de acesso e 
cliente
Use o dispositivo Wi-Fi do receptor como ponto de acesso e 
cliente nos seguintes casos:
• Você deseja acessar o servidor web a partir do seu 

computador ou smartphone.
• O SP90m está configurado para receber ou transmitir 

correções pela internet via Wi-Fi.
• Você está localizado dentro do alcance do Wi-Fi do 

SP90m.

Nesse caso, o servidor web será rodado a partir do 
smartphone através do dispositivo Wi-Fi do receptor usado 
como ponto de acesso, enquanto as correções serão 
transmitidas pela internet usando o dispositivo Wi-Fi do 
receptor como cliente.

Conexão de base
ethernet TCP/IP

Nesse caso, você terá que usar um cabo ethernet standard 
(equipado com um conector RJ45 em cada ponta) para 
conectar o receptor à rede local.
Para fazer essa conexão, fale com alguém do departamento 
de TI, dependendo do ambiente da rede IP local. Antes do 
seguinte procedimento, informe essa pessoa:
• O SP90m não tem – e não pode ter – um firewall. Se for 

necessário colocar um firewall na sua rede local, ele deve 
ser instalado em outro dispositivo, não no SP90m.

• A porta 80 HTTP é usada como padrão no receptor para 
acessar o servidor web.

O uso ou não do modo DHCP na rede local também é 
responsabilidade da área de TI.
Geralmente, há dois casos possíveis para uma conexão TCP/
IP:
• Conexão TCP/IP dentro de uma rede local.
• Conexão TCP/IP por meio de internet pública.

Internet pública

Rede
local
Wi-Fi

Cliente
WiFi

Ponto de acesso
Wi-Fi

Cliente
Wi-Fi

Dados

Web Server
54



Isso é detalhado nas sessões abaixo.
NOTA: Assume-se que o leitor saiba como enviar comandos 
$PASH ao receptor.

Configurando o dispositivo ethernet
• Se o dispositivo ethernet tiver sido desligado, você precisa 

primeiro ligá-lo novamente.
– No painel frontal do receptor, pressione uma das teclas 

horizontais até que você veja a tela ethernet.
– Pressione OK.
– Selecione ON:

– Pressione OK novamente. Após alguns segundos, a tela 
exibe a mensagem “Ethernet ON”.

• Você precisa indicar se o receptor receberá um endereço 
IP estático (DHCP OFF) ou um endereço IP dinâmico 
(DHCP ON). Se você não sabe qual opção usar, pergunte 
a alguém do departamento de TI. Siga as etapas abaixo:
– Quando a tela anterior for exibida, pressione OK.
– Selecione Definições:

– Pressione OK novamente.
– Escolha a opção desejada e pressione OK.
– Se você escolher Modo DHCP: ON, não há nada mais a 

ser feito.
Se você escolher Modo DHCP: OFF, pressione uma das 
teclas de seta vertical para acessar a tela Endereço 
estático. Pressione OK e digite sucessivamente cada 
um dos dígitos que constituem o endereço IP estático. 
Pressione OK quando tiver terminado.
Quando uma conexão IP estiver ativa, o ícone abaixo 
aparece na tela de status geral:

NOTA: Se você ativar o DHCP e não houver um servidor 
DHCP na sua rede respondendo à solicitação, o endereço 
IP estático (do tipo 169.254.1.x) será automaticamente 
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atribuído ao receptor (e exibido na tela ethernet). Este é o 
endereço IP que você deve escolher para se conectar.

Conexão TCP/IP dentro de uma rede local
Neste caso, o receptor e o computador estão conectados à 
mesma rede local (LAN) e podem até estar na mesma sala. 
Aqui, a comunicação não acontecerá pela internet pública, 
mas simplesmente pela rede local.
Geralmente, o diagrama de conexão é o seguinte:

O endereço IP válido do receptor é aquele exibido na linha 

inferior da tela ethernet..
Exemplo indicando o endereço IP a ser usado com o DHCP 
ON:

Conexão TCP/IP por meio de internet pública
Nesse caso, o receptor e o computador estão conectados a 
diferentes redes locais. Aqui, a comunicação 
necessariamente acontecerá pela internet pública.

Rede local

Cabo ethernet

Cabo ethernet

Hub ou 
Switch

Gateway ou 
modem ADSL

Internet pública

Porta ethernet

SP90m

Usuário local
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Geralmente, o diagrama de conexão fica assim:

Nesta configuração, o profissional de TI deve seguir todas as 
etapas necessárias para que o proprietário do receptor 
consiga acessar o SP90m através do endereço IP público da 
rede local. Neste caso, o endereço IP exibido na tela do 

receptor NÃO É o que deve ser digitado no navegador web..
Assim, é responsabilidade do profissional de TI fornecer as 
informações de conexão adequadas:
<endereço IP:número da porta> ou nome do host

Introdução ao
modo

multioperacional

O SP90m é um receptor GNSS de múltiplas aplicações, o que 
permite usar diversos modos de operação simultaneamente.
A limitação desse recurso é muito simples de entender: O 

número máximo de linhas de base que o SP90m pode 

calcular simultaneamente é 3.. A capacidade do SP90m 
suportar diversos modos de operação simultaneamente é 
simplesmente derivada dessa afirmação.
NOTA: Trabalhar em um modo Trimble RTX não “consome” 
uma linha de base, o que significa que a afirmação acima 
seria mais precisa se disséssemos: “o número máximo de 
linhas de base que o SP90m pode calcular simultaneamente 
é 3 + RTX”.
A consequência dessa regra é a seguinte:
• Em uma configuração de antena única:

– No modo Hot Standby RTK, você pode configurar o 
receptor para usar até três fontes independentes de 

Internet pública

Cabo ethernet Hub ou 
Switch

Endereço IP público

Rede local

Rede local

Cabo ethernet

Hub ou 
Switch

Gateway 
ou modem 

ADSL 

Gateway 
ou modem 

ADSL 

Porta ethernet

SP90m

Usuário remoto
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correção (= três linhas de base), fazendo com que seja 
possível ter até duas soluções de posição diferentes de 
backup disponíveis, caso a primeira fonte da solução 
de posição falhe.

– No modo Hot Standby RTK + RTK Relativo, você pode 
ajustar duas fontes de correção independentes (= duas 
linhas de base) para ter uma solução de posição de 
backup disponível caso a primeira fonte da solução de 
posição falhe. A terceira linha de base é dedicada ao 
modo Relativo RTK.

• Em uma configuração de duas antenas, o modo rumo 
pode ser combinado com todos os modos existentes de 
rover:
– Autônomo
– RTK
– Hot Standby RTK
– RTK + Relativo RTK
– Somente relativo RTK
– Dual RTK
– Dual Relativo RTK

Entretanto, no modo Hot Standby RTK, só pode haver dois 
conjuntos independentes de correções usados (não três, 
porque uma linha de base é dedicada à computação do 
rumo).

Além disso, os modos rover e base móvel podem rodar 
simultaneamente. Para que isso ocorra, configure primeiro o 
receptor como rover e depois como base móvel (e não o 
contrário). Dessa forma, enquanto as correções da base serão 
geradas e entregues através das mensagens de saída 
programadas, o receptor continuará a computar posições RTK 
para o seu próprio local, considerando que as correções 
externas solicitadas continuem a entrar no receptor.
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Usando o SP90m com uma antena simples

O leitor deve saber como rodar o servidor web (consulte 
Familiarizando-se com o servidor web na página 50) e como 
usar a interface do usuário do receptor (consulte Interface do 
usuário do receptor na página 27) antes de ler esta seção.
Lembre-se: ao usar o servidor web, a qualquer momento você 
pode acessar a ajuda pressionando esta tecla:

Especificando o
modelo de antena

usado

Ao usar uma antena GNSS única conectada ao SP90m, 
somente a entrada GNSS nº 1 pode ser usada. A entrada 
GNSS nº 2 não pode ser usada em uma configuração com 
uma única antena.
A configuração descrita abaixo é solicitada antes da 
configuração do receptor, caso haja algum dos modos de 
operação descritos nas próximas sessões.
Use o servidor web para especificar o modelo de antena 
conectado à entrada GNSS nº 1:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste dos sensores/antenas.
• Ajuste o modo multissensor para Antena única.
• Escolha o ponto da antena no qual você deseja que o 

SP90m compute a posição (fase central L1, ARP ou 
marcação no solo).

• Descreva o modelo e a altura da antena usada como 
antena primária:
– Fabricante
– Nome da antena e nome RINEX
– Método usado para medir a altura da antena (ex.: 

escolha do ponto da antena a partir do qual a medição 
da altura é realizada).

– Valor da distância medida de acordo com o método 
escolhido para a medição da altura da antena.

NOTA: Inserir a altura faz sentido se você deseja obter a 
posição da marcação no solo ou se você inserir as 
coordenadas da marcação no solo como uma posição de 
referência da base.

• Mantenha a antena secundária definida como 
DESCONHECIDA.

• Pressione Configurar. O modelo da antena está agora 
definido.
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NOTA: Ao configurar uma base estática a partir do painel 
frontal do receptor, você poderá selecionar o modelo da 
antena usado (para a antena primária). Como padrão, se você 
deixar o modo base operar o receptor como rover, o receptor 
irá assumir que este modelo de antena ainda está sendo 
usado na configuração do rover.

Gravação de dados
brutos

Na tela de status geral do receptor, os seguintes ícones 
aparecerão a cada 1 segundo quando o receptor estiver 
realmente coletando dados brutos:

Usando o servidor web
Usar o servidor web para inicializar a gravação de dados é 
particularmente adequado para a coleção de dados estáticos 
brutos controlados remotamente.
• Acesse Receptor > Memória.
• Ativar Gravação de dados.
• Insira um nome para o local ocupado pelo receptor.
• Escolha a memória onde será salvo o arquivo de dados 

brutos.
• Escolha um intervalo de gravação em Hz. Além disso, você 

pode solicitar ao receptor que grave a mensagem “TTT” 
resultante do advento de qualquer evento externo e/ou a 
mensagem “PTT” que fornece a marcação de tempo do 
sinal PPS.

• Clique em Configurar. O receptor começa a gravar as 
mensagens padrão programadas na porta M (conforme 
listadas posteriormente). Tipo de dados). Para mudar o 
conteúdo desta mensagem, consulte a aba Gravação de 
dados brutos na página 81).
do lado direito da Memória, no final da lista de arquivos 
armazenados na memória selecionada. Você poderá ver 
agora, em vermelho, o nome do arquivo que está sendo 
criado.

1

Aquisição dos 
Dados brutos
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Trabalhando a partir do painel frontal do receptor
Trabalhar a partir do painel frontal do receptor para inicializar 
a gravação de dados permite ao operador do rover escolher 
entre a coleção de dados “Estática“ ou “Stop & Go”. Um 
dispositivo USB conectado ao painel frontal do receptor pode 
ser usado para salvar o arquivo de dados brutos que foi 
criado.
• Pressione uma das teclas horizontais até que você veja a 

tela “Gravar OFF”.
• Pressione OK.
• Escolha a opção que atenda às suas necessidades no que 

se refere ao tipo de coleção de dados (Estáticos ou Stop & 
Go), o local de armazenamento (Mem ou USB) usado para 
salvar o arquivo e pressione OK.
Isso inicia a gravação de dados. Consulte Gravação de 
dados brutos na página 44 para saber mais sobre o fluxo 
de trabalho usado.

Rover autônomo ou
SDGPS (SBAS)

Na tela de status geral do receptor, ele irá exibir a mensagem 
“AUTO” ou “SDGPS” quando computar uma posição no 
modo autônomo ou SDGPS simultaneamente. A posição 
computada é exibida após pressionar .

Use o servidor web para configurar o receptor:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover

• Ajuste Modo de processamento como Autônomo

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível de precisão da posição para Posição 
diferencial SBAS ou Posição autônoma.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

1

XYZ ou
Lat-Lon-Altura

Posição
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• Clique em Configurar. O receptor começa a operar no modo 
autônomo. Se satélites SBAS forem recebidos, o receptor 
poderá entregar as posições com precisão diferencial 
SBAS (considerando que o SBAS esteja habilitado; 
consulte Receptor > Satélites).

Rover RTK ou
DGPS

Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“FIXO” (com um curto tempo de transição “FLUT”) ou 
“DGPS” ao computar uma posição respectivamente nos 
modos RTK ou DGPS. A posição computada é exibida após 
pressionar .

Quando as correções são recebidas e usadas,  é exibido na 
tela de status geral, junto com a idade das correções 
(consulte Status geral na página 29).

Para configurar o receptor como um rover DGPS ou RTK, use 
o servidor web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste Modo de processamento para RTK.
• Especifique como as correções são enviadas ao receptor 

ajustando o Modo de entrada adequadamente. Se você 
escolher Automático, o receptor irá encontrar sozinho qual 
das suas portas é usada para obter correções. Se você 
escolher Manual, você precisa especificar essa porta.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá Posição RTK ou Posição Diferencial (RTCM) 
para se combinar ao modo de operação selecionado 
(respectivamente RTK ou DGPS).

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

1

XYZ ou
Lat-Lon-Altura

Posição

Um conjunto de correções via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF
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• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter as 

correções.
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.

Rover Hot Standby
RTK

O Hot Standby RTK é similar ao RTK, exceto que dois ou três 
conjuntos independentes de correções são usados em vez de 
um. O receptor escolherá o melhor dos dois ou três conjuntos 
de correções recebidos para melhorar a precisão e a 
disponibilidade de posição. 

Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“FIXO” (com um curto tempo de transição “FLUT”) ao 
computar uma posição no modo Hot Standby RTK. A posição 
computada é exibida após pressionar .
Quando ao menos um conjunto de correções é recebido e 
usado, a mensagem  é exibida na tela de status geral junto 
com a idade das correções (consulte Status geral na 
página 29). A idade das correções exibidas é sempre aquela 
das correções realmente usadas na computação da posição.

Para configurar o receptor como rover Hot Standby RTK, use 
o servidor web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para Hot Standby RTK.

1

XYZ ou
Lat-Lon-Altura

Posição

Dois ou três conjuntos independentes de 
correções via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF
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• Especifique como os dois (ou três) conjuntos de correções 
estão sendo enviados ao receptor ajustando 
adequadamente o Modo de entrada. Se você escolher 
Automático, o receptor irá encontrar sozinho quais das 
suas portas são usadas para obter os conjuntos de 
correções. Se você escolher Manual, você precisa 
especificar cada uma das portas usadas.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá a Posição RTK que se combine com o modo 
de operação selecionado.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter os dois 

ou três conjuntos de correções:
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.

Trimble RTX Rover

Para usar o serviço Trimble RTX no SP90m, é necessário que 
você primeiro compre uma assinatura desse serviço. Por outro 

1

X-Y-Z ou
Lat-Lon-Altura

PosiçãoServiço Trimble RTX
via IP ou satélite
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lado, o receptor está pronto para operar no modo Trimble RTX 
(opção de firmware dedicada, pré-instalada na fábrica), 
desde que uma antena GNSS com L-band esteja sendo 
usada.
Na tela de status geral do receptor, a mensagem “RTX” será 
exibida quando estiver sendo computada uma posição por 
meio do serviço Trimble RTX. A posição computada é exibida 
após pressionar .

Para configurar o receptor em RTX, use o servidor web da 
seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Feche o canal pelo qual as correções RTX chegam ao 

receptor ajustando a Fonte de correções adequadamente:
– Se você escolher Automático, o receptor encontrará 

sozinho o canal a ser usado (Banda L ou NTRIP)).
– Se você escolher Banda L, o receptor irá esperar que as 

correções RTX venham de um satélite.
– Se você escolher NTRIP, o receptor irá esperar que as 

correções RTX venham da internet.

NOTA: As correções RTX virão da internet somente depois 
que você tiver seguido todos os passos para implementar 
uma conexão IP ativa, seja via GSM, Wi-Fi ou ethernet. A 
conexão ao serviço RTX remoto será automática.

• Ajuste o Modo motor para Ligado.
• Selecione os dados e a placa nos quais serão entregues as 

coordenadas da posição computada:
– Se você selecionar Desligado, a posição será expressa 

nos dados ITRF2014.
– Se você selecionar Ligado, escolha os dados e uma 

placa tectônica.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá uma Posição PPP para se combinar com o 
RTX.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.

AVISO: O modo como você ajusta o Modo de processamento é 
muito importante aqui. Por exemplo: se ele está ajustado 
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para RTK e todos os passos foram seguidos para 
disponibilizar correções RTK (consulte página 62), o receptor 
automaticamente escolherá entre RTX e RTK, dependendo de 
qual desses dois modos está fornecendo a melhor solução de 
posição. Você poderá saber qual modo está atualmente sendo 
usado verificando a tela de status geral do receptor.

RTK + Rover RTK
relativo

Lembre-se: RTK Relativo se refere à capacidade do SP90m 
de computar e entregar os três componentes do vetor que 
conecta uma base móvel ao receptor. Os componentes do 
vetor são fornecidos com uma precisão de centímetros, assim 
como a posição do SP90m, conforme são computados no 
RTK usando correções recebidas a partir de uma base 
estática.
Uma das aplicações mais comuns do RTK Relativo é o 
monitoramento constante da posição de uma embarcação em 
relação a uma outra ou à lança de um guindaste usado em um 
cais.

Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“FIXO” (com um curto tempo de transição “FLUT”) ao 
computar uma posição no modo RTK. A posição computada 
RTK é exibida após pressionar . Pressionar esse botão 
novamente irá exibir com componentes computados do vetor.
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Dois conjuntos independentes de correções via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF 

Correções 
da base estática 
para computar 
a posição RTK 

Correções da base 
móvel para 
computar 
o vetor 3D
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Quando ao menos um conjunto de correções é recebido e 
usado, a mensagem  é exibida na tela de status geral junto 
com a idade das correções (consulte Status geral na 
página 29).
Para configurar o receptor em RTK+RTK Relativo, use o 
servidor web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para RTK+Relativo RTK.
• Especifique como os dois conjuntos de correções estão 

sendo enviados ao receptor ajustando o Modo de Entrada 
adequadamente.
Se você escolher Automático, o receptor irá encontrar 
sozinho quais das suas portas são usadas para obter os 
dois conjuntos de correções.
Se você escolher Manual, você precisa especificar essas 
duas portas. A linha “BRV” define a porta que transmite 
as correções de uma base móvel e que permite a 
computação do vetor, enquanto a linha “RTK” define a 
porta que transmite as correções de uma base estática e 
que permite a computação da posição.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá a Posição RTK que se combine com o modo 
de operação selecionado.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter os dois 

conjuntos de correções:
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.
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Hot Standby RTK +
RTK Relativo

Este modo é similar ao RTK+RTK Relativo (consulte 
página 66), exceto que a posição RTK é agora uma posição 
“Hot Standby RTK (consulte também página 63). A 
combinação desses dois modos pode ser resumida conforme 
o diagrama abaixo.

Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“FIXO” (com um curto tempo de transição “FLUT”) ao 
computar uma posição no modo Hot Standby RTK. A posição 
computada é exibida após pressionar .
Quando ao menos um conjunto de correções é recebido e 
usado, a mensagem  é exibida na tela de status geral junto 
com a idade das correções (consulte Status geral na 
página 29). A idade das correções exibidas é sempre aquela 
das correções realmente usadas na computação da posição.
Os componentes do vetor estão visíveis no servidor web (na 
aba Receptor > Posição > Vetores) ou programando-se uma 
mensagem NMEA VCR ou VCT em uma das portas do receptor 
(consulte a aba E/Ss do servidor web).
Para configurar o receptor em Hot Standby RTK+RTK 
Relativo, use o servidor web da seguinte forma:
• Certifique-se de que o modo rumo está desligado.
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para Hot Standby RTK + 

Relativo RTK.
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• Especifique como os três conjuntos de correções serão 
enviados ao receptor ajustando o Modo de entrada 
adequadamente.
Se você escolher Automático, o receptor irá encontrar 
sozinho quais das suas portas são usadas para obter os 
três conjuntos de correções.
Se você escolher Manual, você precisa especificar essas 
três portas. A linha “BRV” define a porta que transmite as 
correções de uma base móvel e que permite a computação 
do vetor, enquanto a linha “Standby RTK” define a porta 
que transmite as correções (de uma ou duas bases 
estáticas) e que permite a computação da posição.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá Posição RTK para se combinar ao modo de 
operação selecionado.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter esses 

três conjuntos de correções:
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.

Rover RTK Relativo Lembre-se: O RTK Relativo se refere à capacidade do SP90m 
de computar e entregar os três componentes do vetor que o 
conecta à base móvel. Os componentes do vetor são 
fornecidos com uma precisão de centímetros.
Uma das aplicações mais comuns do RTK Relativo é o 
monitoramento constante da posição de uma embarcação em 
relação a uma outra ou à lança de um guindaste usado em um 
cais.
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Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“AUTO” ou “SDGPS” ao computar uma posição no modo 
autônomo ou SBAS. A posição computada é exibida após 
pressionar .
Os componentes do vetor estão visíveis no servidor web (na 
aba Receptor > Posição > Vetores) ou programando-se uma 
mensagem NMEA VCR ou VCT em uma das portas do receptor 
(consulte a aba I/Os do servidor web).

Quando as correções são recebidas e usadas,  é exibido na 
tela de status geral, junto com a idade das correções 
(consulte Status geral na página 29).
Para configurar o receptor em RTK Relativo, use o servidor 
web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para Somente Relativo RTK.
• Especifique como as correções estão sendo enviadas ao 

receptor ajustando o Modo de entrada adequadamente. Se 
você escolher Automático, o receptor irá encontrar sozinho 
quais das suas portas são usadas para obter as correções. 
Se você escolher Manual, você precisa especificar a porta.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode mudar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) ou 
mudar o campo Tipo da posição de saída. Considere que a 
posição computada no RTK Relativo, em termos de 
precisão, é no máximo uma posição Diferencial SBAS.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter os dois 

conjuntos de correções:
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– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 
Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.

Base estática ou
móvel

Usando o servidor web
Para configurar um receptor como base, use o servidor web 
da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste da base.
• Use o campo ID da estação para acessar o número de 

identificação. Lembre-se: o ID da estação deve estar de 
acordo com o formato de dados do tipo de correção que a 
base gera. Lembrete: essa é a lista de números 
autorizados em relação ao formato de dados usado:
– RTCM 2.3: 0-1023
– CMR/CMR+: 0-31
– ATOM & RTCM3.x: 0-4095

• Indique se a base está estacionária (Estático) ou em 
movimento (Móvel).
Se você escolher Estático, você precisa especificar a 
localização exata da base. Você pode fazer isso de duas 
formas diferentes:
– Digite as três coordenadas geográficas (Latitude, 

Longitude, Altura) da base, além da localização na 
antena (Posição de referência para a qual essas 
coordenadas foram dadas.

1

Correções da base entregues via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF
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– Ou clique no botão Obter posição atual para tornar a 
posição computada a nova posição da base. Neste 
caso, assume-se que o receptor realmente calcule a 
posição no momento em que você clica no botão.
Como resultado, os três campos de coordenadas acima 
são sobrescritos com a posição atual computada, e o 
campo Posição de referência é automaticamente 
ajustado para “Centro de fase L1””.

NOTA: A altura da antena foi inserida durante a 
especificação do número de antenas usado pelo receptor 
(consulte página 59).

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão).

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para enviar suas 

correções:
– Se as correções forem transmitidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem transmitidas pela internet, 
acesse Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado 
(pode ser ethernet, modem ou Wi-Fi. Mais informações 
sobre como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na sessão de ajuda).

• Você ainda precisa definir quais correções a base irá gerar. 
Isso é detalhado na seção Mensagens de base de dados na 
página 80.

NOTA: Você também ajustar a base para usar uma antena 
virtual. Isso é necessário quando um rover usando correções 
dessa base não tem informações sobre o modelo da antena 
GNSS usado na base. Neste caso, uma antena virtual pode 
ser usada (ADVNULLANTENNA ou GPPNULLANTENNA). Se 
você não precisa de uma antena virtual, mantenha o campo 
Nome da antena ajustado como Desligado.

Trabalhando a partir do painel frontal do receptor
A interface de usuário do receptor oferece uma alternativa ao 
servidor web para configurar uma base estática. Siga os 
procedimentos detalhados em Modo receptor na página 41).
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Usando o SP90m com duas antenas

Supõe-se que o leitor saiba como rodar o servidor web (acesse 
Familiarizando-se com o servidor web na página 50) e como 
usar a interface de usuário do receptor (consulte Interface do 
usuário do receptor na página 27) antes de ler essa seção.
Lembre-se: ao usar o servidor web, a qualquer momento você 
pode acessar a sessão de ajuda pressionando esta tecla:

Especificando os
modelos de

antenas usados

Ao usar o SP90m com duas antenas GNSS, tanto a entrada 
GNSS nº 1 quanto a entrada GNSS nº 2 são usadas.
O ajuste descrito abaixo requer a configuração prévia do 
receptor em quaisquer modos de operação descritos nas 
seções a seguir:
Use o servidor web para especificar os modelos de antenas 
conectados às entradas nº 1 e nº 2.
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste dos sensores/antenas.
• Ajuste o Modo multissensor para Duas antenas ou Duas 

antenas (somente L1 na entrada n° 2), dependendo da 
capacidade de recepção do modelo de antena conectado 
à entrada 2.

• Escolha o ponto da antena no qual você deseja que o 
SP90m compute a posição (fase central L1, ARP ou 
marcação no solo).

• Para cada uma das duas antenas (primária e secundária), 
descreva o modelo e a altura da antena usada:
– Fabricante
– Nome da antena e nome RINEX
– Método usado para medir a altura da antena (ex.: 

escolha do ponto da antena a partir do qual a medição 
da altura é realizada)

– Valor da altura medida, de acordo com o método de 
medição da antena escolhido.

NOTA 1: Inserir a altura só faz sentido se você deseja 
obter a posição da marcação no solo.
NOTA 2: As alturas da antena não são necessárias para a 
computação do rumo.

• Pressione Configurar. Os dois modelos de antena agora 
estão definidos.
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NOTA: Ao configurar uma base estática a partir do painel 
frontal, você poderá selecionar o modelo de antena usado 
para a antena primária. Como padrão, se você deixar o modo 
base operar o receptor como um rover, o receptor irá assumir 
que esse modelo de antena ainda é usado como a antena 
primária. Você não pode escolher um modelo de antena para 
a antena secundária usando o painel frontal. Essa operação 
precisa ser feita pelo servidor web.

O SP90m
entregando

medições de rumo

O receptor irá medir o ângulo do rumo do vetor conectando a 
antena secundária à antena primária.

Na tela de status geral, o receptor irá exibir “AUTO” ou 
“SDGPS”, indicando que a posição da antena primária é 
computada no modo autônomo ou SDGPS, respectivamente.
Pressione uma das teclas verticais para visualizar a posição 
computada para a antena primária (marcada como ) e a 
tela de rumo. Nenhuma posição é computada para a antena 
secundária (marcada como ).

Use o servidor web para configurar o receptor:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rumo

• Ajuste Modo para Rumo. Isso automaticamente ajusta 
Entrada para Interno.

• Use o campo Tipo de comprimento para qualificar a linha de 
base. Ex.: a distância entre as antenas primária e 
secundária:

12

N

Rumo

Vetor da linha de base
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– Se for assumido que há um valor fixo estrito (as duas 
antenas estão montadas em um suporte único e 
rígido), selecione a opção Fixa. Depois de escolher essa 
opção, você pode ajustar o receptor para autocalibrar a 
computação do rumo. Neste caso, mantenha a opção 
Autocalibração ativada. Pode ser que você prefira 
desabilitar essa opção. Nesse caso, você terá que 
digitar o comprimento exato da linha de base em 
metros (no campo Comprimento do vetor).

– Se você acha que isso pode variar ao longo do tempo 
(deformação do suporte, vento, etc.), selecione Mutável 
(Flex). Se você escolher essa opção, não é necessário 
fazer a autocalibração.

• Insira os dois possíveis deslocamentos em relação à 
instalação das antenas (consulte Configuração de antenas 
GNSS para medições de rumo na página 19), além do 
ângulo vertical máximo esperado (Máx. Elevação do 
patamar) que a linha de base pode apresentar em 
comparação à horizontal, e a tolerância permitida no 
comprimento da linha de base (Tolerância do patamar).

• Clique em Configurar. O receptor começa a operar no modo 
rumo.

Rover RTK duplo O SP90m pode ser configurado para fornecer duas posições 
RTK, uma por antena. Esses resultados podem 
subsequentemente serem usados para computar o ângulo do 
rumo resultante da orientação das duas antenas, ao mesmo 
tempo em que fornecem uma posição precisa de cada uma 
dessas duas antenas.

Na tela de status geral do receptor, será exibida a mensagem 
“FIXA” (com um curto tempo de transição “FLUTUANTE”) ao 
computar uma posição no modo RTK para a antena primária.
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Um ou dois conjuntos de correções via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF
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Pressione uma das teclas verticais para visualizar a posição 
computada para a antena primária (marcada como  e a 
antena secundária (marcada como ).

Quando as correções são recebidas e usadas,  é exibido na 
tela de status geral, junto com a idade das correções 
(consulte Status geral na página 29).

Para configurar um receptor como rover RTK duplo, use o 
servidor web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para Dual RTK.
• Especifique como as correções estão sendo enviadas ao 

receptor ajustando o Modo de entrada adequadamente.
Se você escolher Automático, o receptor irá encontrar 
sozinho quais das suas portas são usadas para obter 
correções.
Se você escolher Manual, você precisará especificar cada 
uma das duas portas. A linha “RTK-1” define a porta que 
transmite as correções e permite que o receptor compute 
a posição da antena primária, enquanto a linha “RTK-2” 
define a porta que transmite as correções e permite que o 
receptor compute a posição da antena secundária.
NOTA: O mesmo conjunto de correções, logo, a mesma 
porta, pode ser usado para ambas as antenas.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 
limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá Posição RTK para se combinar ao modo de 
operação selecionado.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter as 

correções.
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
76



encontradas na seção de ajuda correspondente). 
Depois, acesse Receptor > E/Ss para iniciar a recepção 
de dados no modo NTRIP ou IP Direto.

RTK Relativo duplo

Para configurar o receptor como um rover RTK relativo duplo, 
use o servidor web da seguinte forma:
• Acesse Receptor > Posição > Ajuste do rover.
• Ajuste o Modo de processamento para Dual Relativo RTK.
• Selecione como as correções são transmitidas ao receptor 

ajustando o Modo de entrada adequadamente.
Se você escolher Automático, o receptor irá encontrar 
sozinho quais das suas portas são usadas para obter 
correções.
Se você escolher Manual, você precisará especificar cada 
uma das duas portas. A linha “BRV-1” define a porta que 
transmite as correções de uma base móvel e que permite 
a computação do vetor à antena primária, enquanto a 
linha “BRV-2” define a porta que transmite as correções de 
uma base móvel e que permite ao receptor computar o 
vetor à antena secundária.
NOTA: O mesmo conjunto de correções, logo, a mesma 
base móvel, pode ser usado para ambas as antenas.

• Além disso, na seção Outras definições, você pode alterar o 
sistema GNSS primário usado (GPS é a seleção padrão) e 

1

Componentes 3D 
do vetor

Componentes 3D 
do vetor

Vetor 3D

Um ou dois conjuntos de correções da base móvel via:
• Internet (ethernet, modem celular ou Wi-Fi), ou
• Rádio UHF

Correções da 
base móvel para 
computar 
o vetor 3D

Vetor 3D

Correções da 
base móvel 
para computar 
o vetor 3D

2
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limitar o nível da precisão de posição para menos do que 
o receptor pode realmente obter nesse caso. Geralmente, 
você escolherá Posição RTK para se combinar ao modo de 
operação selecionado.

• Selecione o modelo dinâmico mais adequado ao padrão 
de movimento do seu rover.

• Clique em Configurar.
• Ajuste o dispositivo usado pelo receptor para obter as 

correções.
– Se as correções forem recebidas via rádio, acesse 

Receptor > Rádio para acessar todos os parâmetros do 
rádio. Você pode usar o rádio interno ou o rádio 
externo.

– Se as correções forem recebidas pela internet, acesse 
Receptor > Rede para ajustar o dispositivo usado (pode 
ser ethernet, modem ou Wi-Fi; mais informações sobre 
como configurar esses dispositivos podem ser 
encontradas na seção de ajuda correspondente).
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Programação de saída de dados

O leitor deve saber como rodar o servidor web (consulte 
Familiarizando-se com o servidor web na página 50 antes de 
ler esta seção.
Lembre-se: ao usar o servidor web, a qualquer momento você 
pode acessar a ajuda pressionando esta tecla:

• Acesse Receptor > E/Ss > Mensagens de ajuste de entrada e 
saída.
Do lado direito da janela do servidor web, todas as portas 
do receptor estão listadas, e para cada uma delas, você 
pode ler a mensagem, ou mensagens, atualmente 
programadas para serem enviadas por essa porta na taxa 
de dados especificada.

• Para adicionar ou modificar uma mensagem na porta, 
clique na linha correspondente à porta. Isso atualiza o 
lado esquerdo da janela, onde você pode adicionar ou 
modificar quantas mensagens quiser.
Você pode ter que selecionar novamente a categoria no 
campo superior para acessar a mensagem desejada. Por 
exemplo: se as mensagens NMEA e ATOM estiverem 
programadas em uma determinada porta, selecione 
novamente ATOM no campo superior para acessar a 
definição das mensagens ATOM. O mesmo se aplica às 
mensagens NMEA.
Para outras informações sobre como lidar com as 
mensagens, acesse a ajuda on-line.

Mensagens de
saída do rover

Geralmente, você ajustará um rover para gerar mensagens 
NMEA para entregar seus resultados de computação 
(consulte a lista completa em página 82). Observe que parte 
desses resultados também estão visíveis no painel frontal do 
receptor e do lado direito da janela do servidor web.
Geralmente, você irá solicitar ao receptor que transmita as 
seguintes mensagens NMEA:
• Uma antena GNSS usada:

Saída Mensagem NMEA

Posição (Autônoma, SDGPS, RTK, Hot 
Standby RTK ou RTX)

GGA

RTK Relativo VCR
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• Duas antenas GNSS usadas:

* Quando os mesmos tipos de mensagens NMEA são 
transmitidas na mesma porta para duas antenas GNSS, 
marcadores especiais são inseridos no fluxo de 
mensagens para que o dispositivo recipiente possa 
reconhecer quais mensagens estão vindo de qual antena.
Por exemplo: a saída de mensagens GGA terá a seguinte 
aparência:

$PASHD,#1,123456.00,ABCD,BEG*cc<cr><lf>
$GPGGA,…
$PASHD,#1,123456.00,ABCD,END*cc<cr><lf>
$PASHD,#2,123456.00,ABCD,BEG*cc<cr><lf>
$GPGGA,…
$PASHD,#2,123456.00,ABCD,END*cc<cr><lf>

Cada mensagem NMEA é inserida entre um marcador 
inicial (BEG) e um final (END) (exibido em negrito no 
exemplo acima). O marcador indica para qual antena a 
mensagem NMEA imediatamente seguinte se refere. Por 
exemplo: uma mensagem GGA inserida entre duas linhas 
“$PASHD,#1,..” significa que a mensagem é sobre a 
primeira antena. O mesmo para VCR.

Mensagens de
base de dados

Geralmente, você usará uma base para gerar mensagens 
ATOM RNX. RTCM e CMR/CMR+ também são opções 
possíveis.
Programe esta saída na porta D se você estiver usando o rádio 
interno para transmitir essas mensagens. Use a porta A, B ou 
F se você estiver usando um rádio externo conectado a uma 
dessas portas seriais.
Programe esta saída em uma porta IP se a sua base estiver 
transmitindo suas mensagens pela internet.
• Para um caster NTRIP externo
• Para o caster NTRIP embutido (consulte o arquivo de 

ajuda on-line no servidor web)
• Para um servidor IP externo (receptor no modo cliente)

Saída Mensagem NMEA

Rumo
HDT
VCT
HPR

Dual RTK* GGA

Dual Relativo RTK* VCR
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• Para a porta I (8888) ou J (8889) (receptor no modo 
servidor) em diferentes modos (conexões únicas ou 
múltiplas).

Gravação de dados
brutos

Existe uma saída de dados brutos padrão, que você não deve 
modificar a não ser que tenha necessidades especiais. Essa 
saída está disponível na porta M, a qual, à escolha do usuário, 
serve para a memória interna do receptor ou um dispositivo 
USB (USB ou disco rígido). A porta M é a porta usada para 
salvar os dados brutos coletados como um arquivo G.

Esta saída consiste das seguintes mensagens ATOM:
• PVT: Resultados de posicionamento
• ATR: Atributos (parâmetros da antena, descrição do 

receptor)
• NAV: Informações de navegação do satélite
• DAT: Dados brutos de navegação
• RNX-0: Observações do receptor
• OCC: Informações de ocupação do site

Os arquivos G podem ser processados em SPSO (Spectra 
Precision Office Software) ou pelo Conversor RINEX utilitário.
Quando duas antenas são usadas, observe que, como padrão, 
somente PVT, ATR e RNX-0 são gravados para a antena 
secundária.
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Mensagens NMEA
disponíveis

Veja mais detalhes no apêndice

Nome Descrição
ALR Alarmes
ARA Rumo verdadeiro
ARR Vetor e precisão
ATT Rumo verdadeiro
AVR Tempo, desvio, inclinação
BTS Estado do Bluetooth
CAP Antena da base recebida
CPA Altura da antena recebida
CPO Posição da base recebida
DDM Mensagem decodificadora diferencial
DDS Status decodificador diferencial
DTM Referência de dados
GBS Detecção de falha do satélite GNSS
GGA Mensagem de posição GNSS
GGK Mensagem de posição GNSS
GGKX Mensagem de posição GNSS
GLL Posição geográfica – Latitude/Longitude
GMP Dados de correção da projeção do mapa GNSS
GNS Dados de correção GNSS
GRS Resíduo do alcance GNSS
GSA DOP GNSS e satélites ativos
GST Estatísticas de erro de pseudo-alcance GNSS
GSV Satélites GNSS na visualização
HDT Rumo verdadeiro
HPR Rumo verdadeiro
LTN Latência
MDM Estado do modem e parâmetro
POS Posição
PTT Etiqueta de tempo PPS
PWR Status da energia
RCS Status da gravação
RMC Dados GNSS específicos recomendados mínimos
SBD Status dos satélites BEIDOU
SGA Status dos satélites GALILEO (E1,E5a,E5b)
SGO Status dos satélites GALILEO (E1,E5a,E5b,E6)
SGL Status dos satélites GLONASS
SGP Status dos satélites GPS
SIR Status dos satélites IRNSS
SLB Status dos satélites L-band
SQZ Status dos satélites QZSS
SSB Status dos satélites SBAS
TEM Temperatura do receptor
THS Rumo verdadeiro e status
TTT Marcador de eventos
VCR Vetor e precisão
VCT Vetor e precisão
VEL Velocidade 3D e precisão de velocidade
VTG Curso em relação ao solo e velocidade em relação ao solo
ZDA Data e hora
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Sessões de gravação de dados

As sessões são períodos de tempo durante um dia, quando 
você desejar que a gravação automática de dados brutos 
ocorra. As sessões se repetem todos os dias. Assim, criar 
sessões de 24 horas resulta em gravação de dados brutos 
contínua.
Para programar as sessões, rode o servidor web e acesse 
Receptor> Sessões. A maioria das funções que controlam as 
sessões estão agrupadas aqui. Pode ser que você precise abrir 
a Satélites aba para alterar o Máscara de elevação de dados 
brutos parâmetro, se necessário.
O painel frontal do receptor fornece pouco controle das 
sessões: Você só pode habilitar ou desabilitar as funções a 
partir daqui.

Criando sessões Você pode criar duas séries independentes de sessões 
rodando em paralelo:
• Série de sessão #1

• Série de sessão #2

O propósito de ter duas séries independentes de sessões é ser 
capaz de gravar simultaneamente diferentes dados brutos a 
diferentes taxas e em diferentes arquivos.
Cada uma dessas duas séries pode consistir de até 288 
sessões.
As sessões são identificadas por letras, conforme a lista 
abaixo:
• Sessões 1 a 24: A a X
• Sessões 25 a 48: AA a XA
• Sessões 49 a 72: AB a XB
• Sessões 73 a 96: AC a XC
• Sessões 97 a 120: AD a XD
• Sessões 121 a 144: AE a XE
• Sessões 145 a 168: AF a XF
• Sessões 169 a 192: AG a XG
• Sessões 193 a 216: AH a XH
• Sessões 217 a 240: AI a XI
• Sessões 241 a 264: AJ a XJ
• Sessões 265 a 96: AK a XK
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A duração de uma sessão irá determinar o período de tempo 
coberto pelo arquivo de dados brutos gravado durante a 
sessão (duração mínima: 5 minutos).
Por exemplo: uma sessão de uma hora irá resultar em um 
arquivo de dados brutos de uma hora.

NOTA: A gravação de dados também pode ocorrer em 
quaisquer sessões através da Gravação de dados função do 
servidor web.
Em cada série de sessão, as sessões podem ser criadas 
automaticamente (neste caso, são todas da mesma duração), 
ou criadas individualmente através de um procedimento 
manual.
Os dois métodos podem ser combinados. Por exemplo: as 
sessões podem primeiro ser criadas automaticamente e 
depois ajustadas manual e individualmente, se necessário. 
Os parâmetros a seguir podem ser editados para cada sessão 
individualmente: Horário de início e fim da sessão, intervalo 
de gravação e controle de gravação de dados. Não é permitida 
a sobreposição de sessões. Se isso ocorrer, será gerada uma 
mensagem de erro.
Modo de descanso: O receptor pode ser configurado para 
desligar automaticamente ao final de cada sessão, desde que 
essas sessões façam parte da Série de sessões 1 e haja tempo 
ocioso suficiente entre o fim de uma sessão e o começo de 
outra. O receptor acordará automaticamente antes do início 
de cada sessão (da série de sessões 1).

Sessão A

Série de sessão 1

Sessão B Sessão C

Arquivos de dados brutos (arquivos G), cobrindo uma hora cada

Sessão D

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

Arquivos de dados brutos (arquivos G), cobrindo uma hora cada

Sessão A

Série de sessão 2

Sessão B Sessão C Sessão D

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
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Existem duas opções adicionais que podem afetar o modo 
como as sessões programadas são executadas:
• Dia de referência (1-366): Este é o dia em que a execução 

das sessões programadas deve começar. Esta opção deve 
ser usada quando você desejar que o receptor comece a 
executar sessões apenas dias depois após a configuração 
dele.
O princípio é o seguinte: Se o dia atual for anterior ao Dia 
de referência, o receptor irá esperar até o dia anterior ao 
início das sessões. Se for posterior, o receptor poderá 
iniciar as sessões no dia atual, de acordo com as sessões 
programadas.
Por exemplo: com o Dia de referência=33 (02/02), se o dia 
atual for 30 (30/01), o receptor iniciará a primeira sessão 
apenas em três dias, enquanto que se o dia atual for 51 
(20/02), o receptor iniciará as sessões programadas nesse 
dia.
Se você não precisar adiar a execução das sessões, 
mantenha o valor padrão (“1”) para essa opção.

• Deslocamento por dia (em minutos e segundos): Esta opção 
é especificamente destinada aos usuários que desejam ter 
a mesma visão do céu da constelação GPS todo os dias. 
Como o tempo em que a constelação GPS retorna a um 
determinado céu é 4 minutos antes todos os dias, ajustar 
essa opção para 04’00” irá corrigir esse deslocamento 
(ex.: irá permitir a mesma visão GPS do céu para ser 
observada todos os dias durante cada uma das sessões).
Com Deslocamento por dia= 4’00”, uma sessão 
inicialmente ajustada para começar às 9:00 irá começar 
às 8:56 do segundo dia, às 8:52 do terceiro dia, etc. A 
mesma regra se aplica ao final da sessão, e a todas as 
outras sessões programadas.
Se você não deseja deslocar as sessões, mantenha o valor 
padrão (0’00”) para essa opção.

Tipos de dados
brutos e arquivos

coletados durante
as sessões

Os tipos de dados brutos coletados durante as sessões são 
aqueles que você ajustou na porta S (para a série de sessões 
1) ou na porta N (para a série de sessões 2). Além disso, a 
quantidade de dados brutos coletados está ligada ao valor 
dado à Máscara de elevação de dados brutos) (Consulte 
Receptor> Satélites no servidor web).
Os dados brutos são salvos como Arquivos G, usando a 
mesma convenção de nome usada na gravação manual. Um 
Nome do site específico pode ser definido para os arquivos 
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gravados durante as sessões. A convenção do nome do 
arquivo usada é mostrada abaixo:

G<Nome do site><Índice><Ano>.<Dia>
Exemplo: GPT12C17.030 é o terceiro arquivo G (C) coletado em 30/01/2017 
em um site chamado PT12.

Armazenando
arquivos G

coletados durante
as sessões

Convertendo,
comprimindo e

deletando os
arquivos G

coletados durante
as sessões

Os arquivos G são salvos na memória interna do receptor ou 
em um dispositivo USB. Ex.: no dispositivo de 
armazenamento conectado ao receptor através da sua porta 
USB. Em ambos os casos, todos os arquivos G são salvos no 
diretório raiz do dispositivo de armazenamento selecionado.
Neste estágio, é importante mencionar o Memória Ring File. 
Com esta opção ativada, o receptor poderá coletar os dados 
por um período ilimitado de tempo sem intervenção externa. 
Na prática, essa opção permitirá que o receptor delete 
automaticamente o arquivo mais antigo quando a quantidade 
de memória livre (no dispositivo de armazenamento 
selecionado) ficar abaixo de 600 MB.

Os arquivos G podem ser convertidos para uma variedade de 
formatos RINEX (da versão 2.10 à versão 3.03). Isso irá 
acontecer somente se os dados de navegação incluídos no 
arquivo G estiverem no formato ATOM (senão, a conversão irá 
falhar).
Considere a limitação ao realizar uma conversão RINEX, O 
receptor não converterá para RINEX todos os arquivos G 
resultantes das sessões cuja duração seja de menos de 5 
minutos.
O receptor pode automaticamente completar o cabeçalho do 
arquivo RINEX enquanto converte os arquivos G para arquivos 
RINEX. As informações adicionais fixas que você gostaria que 
o receptor inserisse nesse cabeçalho pode ser digitada
acessando Receptor> Memória > Metadados RINEX no servidor
web.
Os arquivos RINEX resultantes da conversão dos arquivos G 
podem ser comprimidos para Hatanaka e/ou Tar.Z.
Se não forem convertidos para RINEX, os arquivos G poderão 
sempre ser comprimidos para Hatanaka e possivelmente para 
Tar.Z, se desejado.
A compressão/conversão do arquivo pode ser seguida da 
deleção do arquivo G original, se desejado.
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Movendo arquivos
originários das

sessões

Os arquivos G coletados e os arquivos convertidos podem ser 
movidos para outro local no receptor. O objetivo é conseguir 
separar os arquivos de acordo com a data de criação e o site 
da coleção de dados.
O meio de armazenamento usado na função de 
movimentação de arquivos pode der diferente daquele usado 
inicialmente para armazenar os arquivos G. Por exemplo, o 
receptor pode precisar armazenar os arquivos G originais na 
sua memória interna e depois você pode solicitar que os 
arquivos G e os arquivos convertidos sejam movidos para um 
dispositivo USB.
Ao fazer isso, o receptor irá automaticamente criar 
subdiretórios de acordo com as regras que você especificou 
anteriormente. Geralmente, o receptor pode criar este tipo de 
estrutura de árvore à medida que novos arquivos são 
coletados: 

A organização da armazenagem do arquivo é simplesmente 
obtida digitando a codificação apropriada dos subdiretórios 
no campo chamado Formato do nome do subdiretório. Esse 
campo usa uma sintaxe específica com caracteres sensíveis 
a maiúsculas e minúsculas. A sintaxe a seguir é usada 
normalmente:

S/Y/D

Onde cada letra avisa ao receptor em qual ordem criar os 
subdiretórios e como nomeá-los (veja a tabela abaixo).

Caractere Descrição

s ou S Nome do site com 4 caracteres

Y Ano com 4 dígitos (2017 = 2017)

y ano com 2 dígitos (17 = 2017)

m Mês com dois dígitos (01 = Janeiro)

M Mês com 3 caracteres (Jan = Janeiro)

d Dia com 2 dígitos (1-31)

D Dia do ano com 3 dígitos (1-365)

Nome 
do site

Raiz Ano Dia 1

Arquivos G e/ou 
arquivos convertidos

Arquivos G e/ou 
arquivos convertidos

Dia 2

Ex.: 1001 Ex.: 2010 Ex.: 121

122
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Enviando arquivos
originários das

sessões a um
servidor FTP

primário – Backup
de servidor FTP

Paralelamente à função de mover arquivos, os arquivos 
convertidos podem ser enviados automaticamente a um 
servidor FTP externo (o servidor FTP “primário”) através de 
uma conexão IP, usando o protocolo de comunicação FTP 
(ative a opção Transferência automática em Receptor> Sessões> 
Definições no servidor web.
Usuários finais poderão se conectar ao servidor FTP para 
baixar os dados necessários a suas aplicações.

Sendo o receptor o cliente para essa transferência, você 
precisa digitar o endereço IP (ou o nome do host) e a porta IP 
do servidor FTP remoto, e também digitar o login e a senha 
que permitirão ao receptor subir seus arquivos ao servidor 
(consulte Receptor> Sessões> Servidores externos FTP no 
servidor web.
Você também pode separar os arquivos enquanto os transfere 
ao servidor FTP. Isso é feito usando o mesmo método da 
função de mover arquivos (para esse uso, também existe um 
campo de Formato de nome do subdiretório dedicado.
Como padrão, a estrutura de árvore é anexada ao diretório raiz 
do servidor FTP. Usando o campo Caminho, você pode anexar 
a estrutura de árvore ao subdiretório que o proprietário do 
servidor FTP terá atribuído a você. Por exemplo: ao digitar 
Caminho= ARCH5212 ou Caminho= /ARCH5212/ (a primeira 
e a última barra são opcionais), significa que seus 
subdiretórios serão criados no subdiretório ARCH512.
Você pode solicitar ao receptor que delete os arquivos da sua 
memória depois que eles tiverem sido transferidos ao servidor 
FTP externo. Isso é obtido ao habilitar a opção Deletar arquivos 
após a transferência (consulte Receptor> Sessões> Definições no 
servidor web.
Para garantir que os arquivos estejam sempre disponíveis aos 
usuários, um servidor FTP de backup pode ser preparado. O 
servidor FTP de backup usará a mesma organização de 
arquivos definida para o servidor FTP primário (através do 

Arquivos de 
dados brutos

Usuários finais

EthernetSP90m

Servidor externo FTP

Endereço IP ou 
nome do servidor

(Cliente)

Internet
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campo Formato do nome do subdiretório mencionado acima). O 
servidor FTP de backup pode ser usado de duas formas 
diferentes:
• Temporariamente, em caso de falha do servidor FTP

primário. O servidor FTP de backup irá instantaneamente
assumir a função do servidor FTP primário.
No começo de cada nova sessão, o SP90m verifica se o
servidor FTP primário está acessível e funcionando
novamente. Se esse for o caso, os arquivos serão enviados
de volta ao servidor FTP primário (e o servidor FTP de
backup se manterá ocioso).

• Permanentemente, como um segundo repositório para
todos os arquivos coletados pelo receptor.

Gravando arquivos
brutos fora de

quaisquer sessões

A gravação de dados brutos pode acontecer fora de quaisquer 
sessões. Mais do que isso, ela pode ocorrer simultaneamente 
à gravação de dados realizada através das sessões 
programadas.
Esse recurso alternativo de gravação pode ser controlado em 
Receptor > Memória no servidor web.
Assim como nas sessões, esse tipo de gravação de dados 
produz um arquivo G, mas os dados gravados são aqueles na 
porta correspondente ao meio de armazenagem usado (e não 
nas portas S ou N). Por exemplo: se a memória interna é 
usada para salvar o arquivo G, os dados gravados serão 
aqueles definidos na porta M.
As definições são similares, mas independentes, àqueles 
encontrados nas séries de sessões (ex.: nome do site, 
intervalo de gravação e memória ring file). Por exemplo: os 
dados brutos podem ser coletados a 1 Hz nas sessões, 
enquanto na função de gravação eles podem ser coletados a 
20 Hz. Além disso, um nome de site diferente pode ser usado 
para que você possa facilmente diferenciar os dados 
coletados na função de gravação daqueles coletados nas 
sessões.
Assim como nas sessões, a opção Memória Ring File pode ser 
usada nesse caso para gerenciar o espaço de memória livre. 
Quando esse espaço ficar abaixo de 600 MB, o arquivo de 
dados brutos mais antigo será deletado para manter um 
espaço mínimo livre no meio de armazenagem usado.
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Caster NTRIP incluído

Introdução O caster NTRIP embutido é uma opção de firmware que 
permite a você criar a sua própria solução de rede NTRIP em 
torno do receptor SP90m.
O caster NTRIP embutido pode atender a um total de 100 
usuários e 10 pontos de montagem. O número de 100 
usuários deve ser entendido como um número total de 
possíveis usuários, independentemente dos pontos de 
montagem usados. Por exemplo: se 90 usuários estão 
conectados ao ponto de montagem n, então somente um total 
de 10 usuários podem estar conectados a quaisquer outros 
pontos de montagem possíveis.
Um dos recursos exclusivos do SP90m é a sua capacidade de 
acomodar internamente dois servidores NTRIP que 
“alimentam” diretamente o caster NTRIP embutido. Os 
outros servidores NTRIP, se existirem (até 8), serão externos 
ao SP90m.
• Os dois servidores NTRIP internos fornecerão dados de

correção a partir da seção “base” do SP90m (veja a figura
abaixo), geralmente em formatos diferentes.

• O servidor interno NTRIP 1 usa a porta ethernet P para
entregar seus dados de correção ao caster. Os dados de
correção são internamente direcionados da base ao
modem interno ou diretamente via ethernet.

• O servidor interno NTRIP 2 usa a porta ethernet Q para
entregar seus dados de correção ao caster. Os dados de
correção só podem ser enviados internamente da base via
ethernet.

A figura abaixo mostra a arquitetura interna do SP90m 
quando A opção de firmware do caster NTRIP embutido 
estiver habilitada e ativa, assim como dois servidores NTRIP 
internos.
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Em sua configuração mais simples, o caster NTRIP embutido 
pode ser usado para emular o modo IP direto (ex.: uma 
conexão IP a uma única fonte de correções), com a vantagem 
adicional que, ao contrário do IP direto convencional, o caster 
NTRIP embutido pode oferecer uma proteção efetiva da fonte 
de correções ao restringir seu acesso a somente usuários 
autorizados.
Nessa aplicação, o SP90m usa tanto o seu caster NTRIP 
embutido quanto o seu servidor NTRIP interno (veja a figura 
abaixo):
• No caster NTRIP, um único ponto de montagem está

disponível e todos os usuários autorizados podem utilizá-
lo.

• O servidor NTRIP interno está conectado ao único ponto
de montagem do caster NTRIP.

O resultado é que somente os usuários do caster NTRIP 
podem usar a fonte de correções.

SP90m

Posição de referência

Fluxo 
diferencial 1

Fluxo 
diferencial 2

Internet

Clientes NTRIP 
(Usuários)

Outros casters NTRIP
(servidores IP)

Porta P
(cliente IP)

Porta Q
(cliente IP)

(Servidor IP)

(clientes IP)

Os servidores NTRIP 1 e 2 
podem ser conectados 
ao caster NTRIP embutido
(host local) ou ao caster 
NTRIP externo.

(Porta ethernet)

Servidores 
NTRIP 

(clientes IP)

Modo base estático

Servidor 
NTRIP 1

Servidor 
NTRIP 2

Caster
NTRIP 
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Monitoramento e
controle do caster

NTRIP

O servidor web fornece um jeito fácil de controlar e monitorar 
remotamente o caster NTRIP embutido.
Assim que a opção de firmware do caster NTRIP embutido 
estiver ativada no receptor, o servidor web exibe o botão 
Caster NTRIP incluído na parte superior da janela.
A opção do caster NTRIP incluído é dividida em três submenus:
• O submenu Definições permite controlar a função caster

NTRIP (ligar/desligar), acessar o endereço IP público do
caster, especificar a senha única que todos os servidores
NTRIP precisam para serem autorizados como uma fonte
reconhecida de correções para o caster e o número
máximo de conexões simultâneas aceitas por usuário
(padrão: 1). O submenu também permite a você fornecer
todos os dados informativos geralmente encontrados em
uma tabela de fonte NTRIP (essas informações são
enviadas aos usuários durante o uso do caster NTRIP).

• O submenu Pontos de montagem permite a você definir
cada um dos 10 pontos de montagem possíveis do caster

SP90m

Posição de referência

Fluxo diferencial 
1 ou 2

Internet

Clientes NTRIP 
(Usuários)

Porta P o Q
(Cliente IP)

(Servidor IP)

(Clientes IP)

(Porta ethernet)

Modo base estático

Servidor 
NTRIP 1 ou 2

Caster 
NTRIP
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NTRIP. Escolher o nome de um ponto de montagem é 
importante:
– É através desse nome que os servidores NTRIP 

poderão se conectar ao caster NTRIP.
– E é também através desse nome que os usuários 

podem escolher de qual estação de base eles querem 
receber os dados de correção.

Dados informativos de cada ponto de montagem também 
podem ser definidos nesse submenu, como a posição 
aproximada da base que irá fornecer os dados de correção 
através desse ponto de montagem, o país onde está 
localizado, se o uso dos dados dessa base é gratuito ou 
não e se o receptor deve receber a posição do usuário em 
uma mensagem NMEA ou não antes de entregar as 
correções.
Cada definição de ponto de montagem aparece na tabela 
na parte inferior da página. Você pode facilmente 
modificar cada uma delas selecionando a linha 
correspondente na tabela.

• O submenu Usuários permite a você definir todos os 
possíveis usuários do caster NTRIP. A definição de um 
novo usuário inclui especificar um nome de usuário e uma 
senha, além dos pontos de montagem permitidos. 
Consulte Protegendo os pontos de montagem na 
página 94 para mais informações sobre o impacto de 
atribuir pontos de montagem explicitamente aos usuários.
Cada definição de usuário aparece na tabela na parte 
inferior da página. Você pode facilmente modificar cada 
uma delas selecionando a linha correspondente na tabela.

Do lado direito do site do Caster NTRIP incluído, aparecem 
quatro submenus:
• O submenu Atual fornece uma lista de pontos de 

montagem onde os dados das fontes de correção estão 
atualmente disponíveis, além da lista de usuários 
atualmente conectados. Cada usuário é claramente 
identificado (nome, ponto de montagem usado, tempo de 
início da conexão e endereço IP).

• O submenu Histórico fornece o mesmo tipo de informação 
que o submenu Atual, com a adição da lista de conexões 
passadas (tempo de início e fim, usuários, pontos de 
montagem e endereços IP) desde que o caster NTRIP foi 
iniciado. Na verdade, é um jeito mais amigável de 
representar o conteúdo do arquivo de gravação 
apresentado abaixo.
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• O submenu Arquivo de gravação visualiza o conteúdo bruto 
do arquivo de gravação, reunindo todos os eventos 
relacionados ao caster NTRIP embutido desde que ele foi 
iniciado.

• O submenu Mapa fornece um mapa da rede caster NTRIP 
usando cores diferentes para exibir a localização do 
caster, dos servidores NTRIP (bases) e dos diferentes 
usuários.

Protegendo os
pontos de
montagem

A proteção dos pontos de montagem pode ser feita de uma 
forma indireta, conforme é explicado abaixo:
• Não atribuir um ponto de montagem a nenhum usuário 

registrado faz com que ele fique acessível a qualquer 
pessoa que faça uma conexão IP ao caster NTRIP.
Além disso, o caster NTRIP pode listar pontos de 
montagem que não estão registrados como gerenciados 
por ele. Se esses pontos de montagem estiverem 
disponíveis, qualquer pessoa que faça uma conexão IP ao 
caster NTRIP poderá se conectar a esses pontos de 
montagem.

• Por outro lado, a partir do momento em que um ponto de 
montagem é atribuído a um usuário registrado, esse ponto 
de montagem não fica mais acessível para todos. Somente 
usuários registrados que tiveram seus direitos 
explicitamente concedidos para se conectar ao ponto de 
montagem poderão fazer isso.
Como administrador do caster NTRIP, você pode, por 
exemplo, criar um usuário apenas para proteger os seus 
pontos de montagem. Permitir que esse usuário se 
conecte a todos os pontos de montagem estabelecerá uma 
proteção imediata, impedindo que qualquer pessoa se 
conecte a eles. Depois disso, você pode gradualmente 
adicionar novos usuários para se conectarem a um ou 
mais pontos de montagem protegidos.

• Para manter o caster NTRIP acessível ao maior número 
possível de usuários registrados, você pode limitar o 
número de conexões simultâneas permitidas por usuário. 
Muitas conexões simultâneas de um único usuário 
limitam o número de conexões possíveis para todos os 
outros.

• Aviso! Registrar usuários não atribuídos a um único ponto 
de montagem significa que eles podem acessar todos os 
pontos de montagem gerenciados pelo caster!
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Servidor FTP embutido

Os usuários finais devem baixar os arquivos de dados brutos 
diretamente da memória do receptor. Isso pode ser feito 
através do servidor FTP embutido, que dá acesso remoto à 
memória e ao diretório do servidor selecionado via conexão IP, 
usando o protocolo de comunicação FTP.
Neste caso, os usuários finais devem ter acesso de leitura 
(por meio de um perfil de usuário) ao diretório que contém os 
arquivos de dados brutos coletados pelo receptor.
Por outro lado, como proprietário do receptor, você pode 
realizar operações remotas de manutenção na memória dele. 
Essa conexão dá a você controle total para ler/escrever nos 
diretórios especificados e diretórios subjacentes.

Administrador / Usuários finais

Servidor FTP
embutido

Endereço IP ou 
nome do servidor / Porta I

Internet

Ethernet

SP90m



Comunicando-se com o SP90M usando um telefone celular

Introdução O SP90m pode receber e processar mensagens de SMS 
especialmente formatadas e responder de forma adequada. 
Essa funcionalidade dá a você flexibilidade extra para 
controlar e monitorar remotamente o seu SP90m.
Normalmente, você usará essa funcionalidade se estiver 
operando o seu próprio sistema de base/rover e, estando a 
certa distância da base, queira se comunicar com ela para 
fins de monitoramento e controle remoto. O uso de 
mensagens de SMS, entretanto, não fica restrito às 
comunicações com a base. Você também pode usá-las para 
se comunicar com um rover.
A funcionalidade de SMS do SP90m pode ser:
• Desabilitado
• Configure para processar SMS vindos apenas de números 

de telefone registrados.
• Ou configure para processar SMS vindos de qualquer 

número de telefone.

Como padrão, o SP90m aceita SMS de qualquer número de 
telefone.
Qualquer comando enviado deve ter o seguinte formato:

(Os comandos podem ser digitados em letras maiúsculas ou minúsculas.)

Qualquer resposta enviada pelo SP90m remoto terá o 
seguinte formato:

Onde:
• <sp>: Caractere de espaço
• {...}: Definição do parâmetro que você deve digitar (e não 

o parâmetro em si).
• [...]: Parâmetro necessário somente para alguns comandos.

Nome do comando[<sp>parâmetro_1][<sp>parâmetro_2]
[<sp> parâmetro _3][<sp> parâmetro _4]

SP90m<sp>{Número de série do receptor}
HH:MM:SS

Nome do comando[<sp>parâmetro_1][<sp>parâmetro_2]
[<sp>parâmetro_3][<sp> parâmetro _4]:<sp>OK
[Parâmetros opcionais, de acordo com a necessidade]
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• Data expressa em dia/mês/ano e hora em 
horas:minutos:segundos.

• Linha em caracteres em negrito: Comando SMS enviado 
ao SP90m

• Linha em caracteres normais Resposta de SMS do SP90m

Lista de comandos

Veja mais informações abaixo.

Nome do comando 
e sintaxe

Função

ANH VERT x.xx
ANH INCLI y.yy

Define a altura da antena (medição vertical)
Define a altura da antena (medição de inclinação)

ANR OFF
ANR PC1
ANR ON
ANR SPT
ANR ARP

Define a fase central L1 como local de referência
Define a fase central L1 como local de referência
Define a marcação no solo como local de referência da antena
Define a marcação no solo como local de referência da antena
Define ARP como local de referência

ATH ON
ATH OFF {senha}

Ativa a função antirroubo
Desativa a função antirroubo

GETID Retorna as informações de identificação do SP90m

GETMEM Retorna o status da memória

GETPOS Retorna a última posição computada

GETPOWER Retorna o status da energia

AJUDA
AJUDA {nome do 
comando}

Retorna a lista de comandos disponíveis
Retorna a sintaxe do comando especificado

MEM INT
MEM SD

Define a memória interna como a memória atual
Define o cartão SD externo como a memória atual

MODO BASE
MODO ROVER

Define o SP90m como um receptor de base
Define o SP90m como um receptor de rover

POS...

POS CUR

Fornece as coordenadas para servirem como posição de 
referência
Define a última posição computada para servir como posi-
ção de referência

RADIO ON
RADIO CHN INT 
{canal}
RADIO CHN EXT 
{canal}
RADIO OFF

Liga o rádio
Define o número de canais no dispositivo interno de rádio

Define o número de canais no dispositivo externo de rádio

Desliga o rádio

REC ON
REC ON 0.5
REC OFF

Inicia a gravação de dados na taxa de gravação atual
A mesma função, mas você escolhe a taxa de gravação
Interrompe a gravação de dados

SEND LOG n ...@... Pede para o SP90m enviar por e-mail os seus últimos “n” 
registros de gravação para o endereço especificado

SEND PAR ...@... Pede para o SP90m enviar por e-mail os parâmetros ope-
racionais para o endereço especificado
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ANH: Definindo a
altura da antena

Envie este SMS para mudar a altura da antena do receptor. 
Você também pode enviar uma medição vertical ou de 
inclinação (ambas em metros) da altura da antena.
Sintaxe de comando:

ANH<sp>VERT<sp>{medição vertical}
ou
ANH<sp>SLANT<sp>{medição de inclinação}

Exemplo 1: Enviando a medição da altura vertical
ANH VERT 2.124
SP90m 5703A00116
11:02:14

ANH VERT 2.124 m: OK

Exemplo 2: Enviando a medição da altura de inclinação
ANH SLANT 1.645
SP90m 5703A00116
11:02:14

ANH SLANT 1.645 m: OK

ANR: Definindo o
modo de redução

da antena

Envie este SMS para alterar o local que deve ter a posição 
computada pelo receptor.
Sintaxe de comando:
1) Posição computada para o local da fase central da antena 
L1

ANR<sp>OFF
ou
ANR<sp>PC1

2) Posição computada para o local da marca no solo:
ANR<sp>ON
ou
ANR<sp>SPT

3) Posição computada para o ponto de referência da antena 
(ARP):

ANR<sp>ARP

Exemplo:
ANR ON
SP90m 5703A00116
11:03:40

ANR ON: OK
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ATH: Definição
antirroubo

Envie este SMS para ativar ou ativar a função antirroubo. Por 
exemplo: a função antirroubo pode ser desabilitada 
remotamente apenas ao fim do dia de trabalho para permitir 
que outro operador, que não esteja trabalhando com o coletor 
de dados, possa assumir a base sem causar a ativação do 
alarme.
Sintaxe de comando:
1) Ativando a função antirroubo (saiba a senha antes de 
enviar este SMS):

ATH<sp>ON

2) Desabilitando a função antirroubo
ATH<sp>OFF<sp>{senha}

Exemplo:
ATH ON
SP90m 5703A00116
11:04:25

ATH ON: OK

GETID: Lendo as
informações de

identificação do
receptor

Envie este SMS para pedir ao receptor o seu número de série, 
a versão do firmware e a data de expiração da garantia. (O 
número de série do SP90m faz parte de quase todo SMS que 
o SP90m envia em resposta a um comando.)
Sintaxe de comando:

GETID

Exemplo:
GETID
SP90m 5703A00116
11:05:01

Versão: 2,00
Data da versão: 10/01/2017
Data de término: 01/10/2019

GETMEM: Lendo o
status da memória

Envie este SMS para pedir ao receptor o status da memória 
usada atualmente.
Sintaxe de comando:

GETMEM

Exemplo:

GETMEM
SP90m 5703A00116
11:08:29
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Memória atual: interno
Memória livre: 1,4 GB (99%)
Arquivos-G 3
Arquivos ATL 1
SD Card livre: 7,2 GB (99%)
Arquivos-G 2
Arquivos ATL 0

GETPOS: Lendo a
posição

computada

Envie este SMS para pedir ao receptor a última posição 
computada.
Sintaxe de comando:

GETPOS

Exemplo:
GETPOS
SP90m 5703A00116
11:11:17

47 17’12.12345”N
001 30’14.54321”O
+75,254 m (SPT)
Tipo: FIXA
Mode: ROVER
Idade: 1 s
Satélites: 22
Altura da antena: 2.000 m (vert)

GETPOWER: Lendo
o status de energia

do receptor

Envie este SMS para pedir ao receptor o status atual do seu 
fornecimento de energia.
Sintaxe de comando:

GETPOWER

Exemplo:
GETPOWER
SP90m 5703A00116
11:13:47

Fonte: energia externa
Bateria: 80% (7,3V)
Energia externa: 12,2 V

AJUDA: Lendo a
lista de comandos

1. Envie este SMS se você quiser ser lembrado de todos os 
possíveis comandos usados para controlar/monitorar um 
receptor por SMS.
Sintaxe de comando e resposta do SP90m:

AJUDA
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ANH
ANR
ATH
GETID
GETMEM
GETPOS
GETPOWER
MEM
MODO
POS
RÁDIO
REC
ENVIAR

2. O receptor pode retornar a sintaxe de cada um dos 
comandos acima quando é enviado o seguinte SMS:

HELP<sp>nome_do_comando
{Informações da sintaxe de comando retornadas}
+ Explicação do comando simplificada

Exemplo:
HELP MEM
MEM <INT/SD>
Ajusta a memória de gravação

MEM: Definições
da memória atual

Envie este SMS para alterar a memória usada pelo receptor. 
Pode ser a memória interna ou um cartão SD externo 
conectado ao receptor.
Sintaxe de comando:

MEM<sp>INT
ou
MEM<sp>SD

Exemplo 1: Escolhendo a memória interna
MEM INT
SP90m 5703A00116
11:05:09

MEM INT: OK

Exemplo 2: Escolhendo o cartão SD externo:
MEM SD
SP90m 5703A00116
11:05:18

MEM SD: OK
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MODE: Ajustando o
modo receptor

Envie este SMS para alterar o modo de operação do receptor: 
Rover ou Base.
Sintaxe de comando:

MODE<sp>BASE
ou
MODE<sp>ROVER

Exemplo 1: Selecionando o modo base
MODE BASE
SP90m 5703A00116
11:12:25

MODE BASE: OK

Exemplo 2: Selecionando o modo rover
MODE ROVER
SP90m 5703A00116
11:12:45

MODE ROVER: OK

POS: Ajustando a
posição de
referência

Envie este SMS para alterar a posição de referência do 
receptor. Você pode optar por enviar as coordenadas dessa 
posição ou pedir ao receptor para usar a última posição 
computada (e depois manter a posição de referência para 
esse valor).
Sintaxe de comando:

POS<sp>{Atributo}<sp>{Latitude}<sp>{Longitude}<sp>{Altura}
ou
POS<sp>CUR

Parâmetro Descrição Alcance

Atributo Atributo da posição:
• PC1: Posição anexada à fase central L1 

(padrão)
• ARP: Posição anexada à ARP (posição 

de referência da antena)
• SPT: Posição anexada à marca no solo 

(ponto medido)

PC1, ARP, SPT

Latitude Latitude em graus, minutos, segundos e fra-
ções de segundo (até 5 casas decimais) 
(ddmmss.sssss)

0 até ±90

Longitude Longitude em graus, minutos, segundos e 
frações de segundo (até 5 casas decimais) 
(ddmmss.sssss)

0 até ±180

Altura Altura em metros 0 até ±9999,9999
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Exemplo 1: Enviando as coordenadas da posição de 
referência

POS PC1 471756.29054 -13032.58254 88.225
SP90m 5703A00116
11:20:25

AJUSTAR A POSIÇÃO DA BASE: OK
Tipo: PC1
Latitude: 47 17’56.29054”N
Longitude: 001 30’32.58254”O
Altura: +88,225 m

Exemplo 2: Pedindo ao receptor para usar a última posição 
computada como posição de referência

POS CUR
SP90m 5703A00116
11:21:15

AJUSTAR A POSIÇÃO DA BASE: OK
Tipo: PC1
Latitude: 47 17’56.29054”N
Longitude: 001 30’32.58254”O
Altura: +88,225 m

RADIO: Ajustando o
rádio

Envie este SMS para controlar o rádio anexado ao SP90m.
Sintaxe de comando:
1) Ligando o rádio interno:

RADIO<sp>ON

2) Ajustando o canal do rádio depois de ligá-lo:
RADIO<sp>CHN<sp>{radio_interno_ou_externo}<sp>{canal_do_rádio}

3) Desligando o rádio interno:
RADIO<sp>OFF

Exemplo 1: Ligando o rádio
RADIO ON
SP90m 5703A00116
11:18:05

RADIO ON: OK

Exemplo 2: Ajustando o rádio interno para usar o canal 2:
RADIO CHN INT 2
SP90m 5703A00116
11:13:05

RADIO CHN INT 2: OK
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Canal: 2
Frequência RX: 444,0000 MHz
Frequência TX: 445,0000 MHz

NOTA: A resposta do SP90m também informa as duas 
frequências correspondentes à escolha de um determinado 
canal.
Exemplo 3: Desligando o rádio:

RADIO OFF
SP90m 5703A00116
11:27:16

RADIO OFF: OK

REC: Ajustando o
modo de gravação

Envie este SMS para controlar a gravação de dados brutos em 
um SP90m remoto.
Sintaxe de comando:
1) Iniciando a gravação de dados brutos na memória interna, 
na taxa de gravação selecionada atualmente:

REC<sp>ON

2) Iniciando a gravação de dados brutos na memória interna, 
na taxa de gravação especificada:

REC<sp>ON<sp>{taxa_de_gravação}

3) Encerrando a gravação de dados brutos:
REC<sp>OFF

Exemplo 1: Iniciando a gravação de dados brutos a 0,1 
segundo:

REC ON 0,1
SP90m 5703A00116
11:32:04

REC ON 0,10: OK

Exemplo 2: Encerrando a gravação de dados brutos:
REC OFF
SP90m 5703A00116
11:35:19

REC OFF: OK
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SEND LOG:
Enviando os
arquivos de

gravação por e-
mail

Envie este SMS para pedir ao SP90m para enviar por e-mail 
seus últimos arquivos de gravação para o endereço 
especificado.
Sintaxe de comando:

SEND<sp>LOG<sp>{últimos_x_arquivos_de_gravação 
}<sp>{endereço_de_e-mail }

Exemplo: Enviando por e-mail os últimos 4 arquivos de 
gravação para o endereço especificado:

SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com
SP90m 5703A00116
11:40:11

SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com: OK
4 log file(s) sent {4 arquivos de gravação enviados}

SEND PAR:
Enviando por e-

mail os parâmetros
do receptor

SEnvie este SMS para pedir ao SP90m remoto para mandar 
por e-mail todos os seus parâmetros operacionais ao endereço 
especificado.
Comando de sintaxe SMS:

SEND<sp>PAR<sp>{endereço_de_e-mail}

Exemplo: Enviando por e-mail todos os parâmetros 
operacionais do SP90m ao endereço especificado:

SEND PAR rxg217@mmwerx.com
SP90m 5703A00116
11:42:51

SEND PAR rxg217@mmwerx.com: OK
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E-mails de notificação

Como administrador do receptor SP90m, você pode 
configurar o seu sistema para ser informado via e-mail de 
possíveis falhas detectadas pelo receptor; Isso permitirá a 
você responder rapidamente ao alerta por e-mail e adotar as 
medidas necessárias.

Você pode escolher entre três diferentes níveis de correção:
• Notificação completa. Cada um dos eventos a seguir irá 

gerar um e-mail:
– Alarmes “alto” e “médio”
– Receptor ligado
– O desligamento faz com que o receptor opere com a 

sua bateria interna.

• Notificação padrão. Cada um dos eventos a seguir irá 
gerar um e-mail:
– Somente alarmes “altos”
– Receptor ligado
– O desligamento faz com que o receptor opere com a 

sua bateria interna.

• Realmente nenhuma notificação.

Lembre-se de que o receptor pode reportar três categorias de 
alarmes:
• Alarmes “altos” indicam problemas sérios
• Alarmes “médios”
• Alarmes “baixos”

O receptor não pode processar e-mails enviados. Assim, não 
há sentido em responder a um e-mail de alarme.
Exemplo de e-mail de notificação:

Computador
Administrador

Ethernet
SP90m

Servidor SMTP

Internet

E-mail de alarme

E-mail de alarme



Apêndices

Especificações Motor GNSS
• 480 canais de rastreamento GNSS:

– GPS L1 C/A, L1P (Y), L2P (Y), L2C, L5, L1C
– GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3,

L1/L2 CDMA  (1)

– GALILEO E1, E5a, E5b, E6

– BeiDou B1, B2, B3 (1)

– QZSS L1 C/A, L1s, L1C, L2C, L5
– IRNSS L5
– SBAS L1 C/A, L5

• Dois canais de rastreamento MSS L-band

• Duas entradas para antena GNSS (2)

Características
• Z-tracking patenteado para rastrear sinais GPS P (Y) 

encriptados
• Correlator Strobe™ patenteado para redução de 

multicaminhos GNSS
• Tecnologia patenteada Z-Blade para o desempenho ideal 

do GNSS:
– A mais alta qualidade de dados brutos 

(disponibilidade/confiabilidade), para atender às 
aplicações da estação de referência

– Plena utilização dos sinais de todos os 7 sistemas 
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, 
IRNSS e SBAS)

– Algoritmo aprimorado do GNSS cêntrico: 
monitoramento de sinais GNSS completamente 
independente e processamento de dados otimizado 
incluindo a solução somente GPS, somente GLONASS 
ou somente BeiDou (RTK autônomo a completo) (3)

– Solução RTK rápida e estável
– Motor de busca para aquisição rápida e reaquisição de 

sinais GNSS

• SBAS patenteado com intervalos de uso do código e 
observações da operadora SBAS e órbitas no 
processamento de RTK.
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• Posição em dados e projeções locais com dados de 
transformação RTCM-3

• Suporte para os serviços de correção em tempo real 
Trimble RTX

• Suporte para o Serviço de pós-processamento 
CenterPoint® RTX

• Rede UHF
• Algoritmos Hot Standby RTK
• Algoritmos Flying RTK
• Modos base e rover RTK, modo pós-processamento
• Base móvel

– RTK com correções suportadas de base móvel e 
estática

– Modo multidinâmico (funções base estática/móvel e 
rover simultaneamente)

– RTK contra uma base móvel para posicionamento 
relativo

• Rumo e rolagem/desnível
– Rumo preciso e rápido com o uso de algoritmos de 

dupla frequência multi GNSS
– RTK ou Trimble RTX e processamento de rumo 

simultâneo.
– Motor de rumo com autocalibração de comprimento de 

base opcional
– Filtro com velocidade adaptável para atender a 

aplicações dinâmicas específicas

• Filtro com velocidade adaptável para atender a aplicações 
dinâmicas específicas

• Até 50 Hz de dados brutos em tempo real (código e 
operadora, velocidade e saída de rumo) (4)

• Entradas/Saídas de referência: RTCM 3.2 (5), RTCM 3.1/
3.0/2.3/2.1, CMR/CMR+, ATOM (6)

• Redes RTK suportadas: VRS, FKP, MAC
• Protocolo NTRIP
• Saídas de navegação: NMEA-0183, ATOM
• Saída PPS
• Entrada do marcador de eventos
• Registro de problemas de passo único Ashtech (ATL)

Performance de sensor GNSS
• Tempo até o primeiro posicionamento (TTFF):
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– Partida fria: < 60 segundos
– Partida morna: < 45 segundos
– Partida quente: < 11 segundos
– Reaquisição de sinal: < 2 segundos

• Precisão de posição (HRMS), SBAS: < 50 cm (7)

• Taxa de atualização: Até 50 Hz (4)

• Latência: < 10 ms (8)

• Precisão de velocidade: 0,02 m/seg HRMS

• Limites máximos de operação (9)

– Velocidade: 515 m/seg
– Altitude: 18.000 m

Performance de precisão de posicionamento
Precisão em tempo real (RMS) (10) (11)

• Posição de DGPS em tempo real:
– Horizontal: 25 cm + 1 ppm
– Vertical: 50 mm + 1 ppm

• Posição cinemática em tempo real (RTK):
– Horizontal: 8 mm + 1 ppm
– Vertical: 15 mm + 1 ppm

• Rede RTK (12):
– Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
– Vertical: 15 mm + 0,5 ppm

Trimble RTX™ (satélite e celular/internet IP)) (13) (14)

• CenterPoint RTX
– Horizontal (HRMS): < 4 cm
– Inicialização: < 30 min (comum)
– Fixa de funcionamento (em terra): Praticamente no 

mundo todo

• CenterPoint RTX Fast
– Horizontal (HRMS): < 4 cm
– Inicialização: < 5 minutos (comum)
– Fixa de funcionamento (em terra): Em regiões 

selecionadas

Rumo (15) (16) (17)

• Precisão (RMS):
– 0,09 ° para 2 metros de comprimento de linha de base
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– 0,02 ° para 10 metros de comprimento de linha de 
base

• Tempo de inicialização: < 10 seg típico
• Comprimento de linha de base: < 100 m

Flying RTK

• 5 cm + 1 ppm (estado estável) horizontal para linhas de 
base até 1000 km

Desempenho em tempo real
(10) (11)

• Inicialização Instant-RTK®:
– Tipicamente 2 segundos para linhas de base < 20 km
– Até 99,9% de confiabilidade

• Faixa de inicialização RTK:
– > 40 km

Precisão de pós-processamento (RMS)
(10) (11)

Modo Estático e modo estático rápido:
• Horizontal: 3 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 5 mm + 0,5 ppm

Modo estático de alta precisão (18):
• Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm
• Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm

Cinemática pós-processada:
• Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 20 mm + 1,0 ppm

Características de registros de dados
• Intervalo de gravação: 0,02(19)-999 segundos

Memória
• 8 GB de memória interna
• A memória e expansível por meio de dispositivos USB 

externos ou discos rígidos
• Mais de quatro anos de dados brutos GNSS de 15 

segundos, a partir de 14 satélites (logados a um Nand 
Flash interno de 8 GB)

Servidor Web embutido
• Servidor web protegido por senha
110



• Monitoramento e configuração total do receptor
• Função de envio FTP

• Servidor FTP e caster NTRIP embutidos (20)

• Servidor NTRIP e fluxo de dados instantâneo em tempo 
real via Ethernet

• Configuração DHCP ou manual (endereço estático IP)
• Suporte à tecnologia DynDNS®

Interface usuário e E/S
• Interface de Usuário:

– Monitor gráfico OLED com 6 teclas e 1 LED
– WEB UI (acessível via Wi-Fi ou ethernet) para facilitar 

a configuração, a operação, o status e a transferência 
de dados

• Interface I/O:
– 1 x USB OTG
– Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR
– Wi-Fi (802.11 b/g/n)
– quadri-banda de 3,5 GSM (850/900/1800/1900 

MHz) / penta-banda no módulo UMTS (800/850/900/
1900/2100 MHz)

– 1 x Ethernet, RJ45 (Full-Duplex, 10 Base-TX com 
autonegociação / 100 Base-TX)

– 1 x Lemo, RS232 (conexão de rádio e energia externa)
– 1 x DB9, RS232 (Saída PPS e CAN bus)
– 1 x DB9, RS422/232 (Entrada do marcador de 

eventos)
– 2 x TNC, entrada de antena GNSS
– 1 x TNC, conector de antena de rádio UHF
– 1 x SMA, conector de antena GSM
– 1 x SMA, antena Bluetooth/Wi-fi
– Saída PPS
– Entrada do marcador de eventos
– Proteção galvanizada (Exceto USB)
– Pronto para CAN bus (compatível com NMEA 2000)

Características físicas e elétricas
• Tamanho: 16,5 x 20,6 x 6,5 cm
• Peso: Receptor GNSS: 1,66 kg sem UHF / 1,70 kg com 

UHF
• Vida útil da bateria:
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– 4 hs (Base RTK, GNSS ligado, UHF Tx ligado), 12,8 W 
de consumo médio de energia

– 6 hs (Rover RTK, GNSS ligado, UHF Rx ligado), 5,9 W 
de consumo médio de energia

• Bateria Li-íon, 27,8 Wh (7,4 V x 3,7 Ah). Atua como UPS 
em caso de queda de energia

• 9-36 V entrada DC (EN2282, ISO7637-2)
• Característica da fonte externa DC

Características ambientais
• Temperatura operacional (21): -40 °C a +65 °C (22)

• Temperatura de armazenamento (23): -40 °C a +95 °C
• Umidade: 100% de umidade, +40 °C IEC 60945:2002
• IP67 (à prova d’água e poeira): IEC 60529
• Gotejamento: queda de 1 m sobre concreto
• Choque: MIL STD 810F (fig. 516.5-10) (01/2000). 

Sawtooth (40g / 11ms)
• Vibrações: MIL-STD 810F (fig. 514.5C-17) (01/2000)

(1) O produto foi desenvolvido para suporte total aos sinais GLONASS L1/L2 
CDMA e BeiDou B3, assim que o sinal publicado oficialmente Interface Control 
Documentation (ICD) estiver disponível.
(2) A entrada secundária da antena GNSS é apenas de dupla frequência (sem 
GPS / SBAS / IRNSS L5, sem Galileo E5a, E6, sem Beidou B3, sem 
GLONASS L3).
(3) Todos os sinais GNSS disponíveis são processados igualmente e 
combinados sem preferência a qualquer constelação específica, para obter um 
desempenho ideal mesmo em ambientes desfavoráveis.
(4) A saída de 50 Hz está disponível como opção de firmware (a saída de 20 
Hz é uma característica padrão). Em 50 Hz, um conjunto limitado de 
mensagens pode ser gerado simultaneamente por uma porta única.
(5) O RTCM-3.3,2 Multiple Signal Messaging (MSM) garante compatibilidade 
com terceiros para quaisquer dados GNSS.
(6) ATOM: Formato aberto Ashtech.
(7) VRMS para posições autônomas/SBAS são geralmente duas vezes 
maiores do que HRMS.
(8) A latência do rumo é duas vezes mais alta.
(9) Conforme exigido pelo Departamento de Comércio dos EUA, de acordo 
com as restrições de exportação.
(10) Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas condições 
atmosféricas, sinal multicaminho, qualidade e geometria satelital.
(11) Os valores de desempenho assumem pelo menos cinco satélites, 
seguindo os procedimentos recomendados no manual do produto. Áreas de 
multicaminho elevado, valores PDOP elevados e períodos de condições 
atmosféricas severas podem afetar o desempenho.
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(12) Os valores de rede RTK e PPM usam a estação de base física mais 
próxima como referência.
(13) Requer pelo menos L1/L2 GPS+GLONASS.
(14) Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas condições 
atmosféricas, sinal multicaminho, geometria satelital e disponibilidade de 
serviço L-band. Os serviços de correção Trimble RTX só estão disponíveis em 
terra.
(15) Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas condições 
atmosféricas, sinal multicaminho, geometria satelital e qualidade da 
disponibilidade das correções
(16) Dados L1/L2 exigidos.
(17) Os níveis de precisão de sintonia são duas vezes maiores.
(18) Dependendo das linhas de base, efemérides precisas e ocupações longas 
de até 24 horas poderão ser necessárias para obter as especificações de 
estática de alta precisão.
(19) Um intervalo de gravação de 0,05 é baseado em uma saída de 20 Hz. O 
padrão muda para 0,02 se a saída opcional de 50 Hz estiver instalada como 
opção de firmware.
(20) O caster NTRIP embutido está disponível como opção de firmware.
(21) Depende se a bateria interna é usada ou não:
- Com a bateria interna a um máximo de +45 ºC.
- Com a bateria interna descarregada: +60 °C
- Sem bateria interna (alimentação externa): +65 °C
Sob condições de instalação.
Em temperaturas muito altas, o módulo UHF não deve ser usado no modo 
transmissor. Com o transmissor UHF emitindo 2 W de energia RF, a 
temperatura de operação é limitada a +55 ºC.
(22) Nesta temperatura, é necessário proteger as mãos para manusear a base 
de alumínio do equipamento (conforme EN60945).
(23) Sem a bateria. A bateria pode ser armazenada em locais com 
temperaturas de até +70 °C.

NOTA: Todos os valores de desempenho assumem pelo menos cinco satélites, 
seguindo os procedimentos recomendados no manual do produto. Áreas de 
multicaminho elevado, valores PDOP elevados e períodos de condições 
atmosféricas severas podem afetar o desempenho.

Saída 1PPS Esta saída entrega um sinal periódico que é um múltiplo ou 
submúltiplo de 1 segundo de tempo GPS, com ou sem 
deslocamento.
O uso da saída 1PPS é um recurso padrão do receptor (não é 
necessária nenhuma opção de firmware).
A saída 1PPS está disponível na porta F, pin 9.
Você pode ajustar as propriedades do sinal 1PPS usando o 
comando $PASHS,PPS. Essas propriedades são:
• Período: Um múltiplo (1 a 60) ou submúltiplo (0,1 a 1, 

em incrementos de 0,1 segundos) de 1 segundo de tempo 
GPS.
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• Deslocamento: Quantidade de tempo em segundos antes 
(+) ou depois (-) de um segundo cheio de tempo GPS.

• Limite ativo (por exemplo o limite – queda ou ascensão – 
sincronizado com o tempo GPS). (No diagrama acima, é o 
limite de ascensão que está ajustado para ser o limite 
ativo).

Você pode ler as propriedades atuais da saída 1PPS usando 
o comando $PASHR,PPS.
As especificações para o sinal 1PPS são as seguintes:
• Nível do sinal 0-5 V
• Duração do pulso: 1 ms
• Jitter: < 100 ns
• Tempo transitório de inclinação: < 20 ns

Você também pode enviar o tempo GPS exato do limite ativo 
do sinal 1PPS usando o comando $PASHR,PTT. O receptor 
responderá a esse comando logo depois que o próximo sinal 
1PPS for emitido, considerando o deslocamento escolhido.

Entrada do
marcador de

eventos

Esta saída é usada indicar o tempo dos eventos externos. 
Quando um evento externo for detectado nessa saída, o 
tempo GPS correspondente a esse evento é enviado na forma 
de uma mensagem $PASHR,TTT em qualquer porta. Essa 
indicação de tempo fornecida na mensagem representa o 
tempo GPS exato do evento dentro de 1 μ segundo. Uma 
única mensagem é enviada para cada novo evento.
O uso da saída do marcador é um recurso padrão do receptor 
(não é necessária nenhuma opção de firmware).
A entrada do marcador de evento está disponível na porta B, 
pin 7.
Você pode escolher se será o limite de ascensão ou queda do 
sinal do marcador de evento que irá disparar a indicação do 

1PPS com
Deslocamento= 0

Tempo GPS

1PPS com
Deslocamento= - x,x s

1PPS com
Deslocamento= + x,x s

+ _
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tempo do evento. A escolha pode ser feita usando o comando 
$PASHS,PHE.
As especificações de sinal da entrada do marcador de evento 
são as seguintes:
• Nível do sinal ± 10 V
• Tempo transitório permitido no limite ativo: < 20 ns

Restaurando o
receptor

Com o SP90m desligado, pressione por alguns segundos as 
duas teclas de seta horizontal (direita e esquerda) E o botão 
de força simultaneamente, até que o LED de força fique 
verde.

Isso inicializa o receptor. A tela primeiro exibe o logo da 
Spectra Precision, e depois é mostrada a mensagem Reset 
Mode. Ao final dessa sequência, todas as definições de 
fábrica do receptor terão sido restauradas.
Os seguintes parâmetros, funções e dispositivos não são 
impactados pela sequência de restauração:
• Os últimos dados de efemérides salvos no receptor (exceto 

para os dados SBAS)
• Os últimos dados de almanaque salvos no receptor
• Última posição e tempo computados pelo receptor
• Status anti-roubo e parâmetros
• Status da proteção de inicialização e parâmetros
• O status de energia do dispositivo ethernet (ficará ON se 

estava ON antes, ou OFF se estava OFF), em oposição a 
todos os outros dispositivos (Wi-Fi, modem e Bluetooth)

• Todos as definições (código PIN, APN, login, senha, etc.) 
relevantes ao modem, bluetooth, Wi-Fi, ethernet, servidor 
web

• Lista de SMS, lista de endereço de e-mail e definições
• Definições de ativação e desligamento automático
• Período de validade do receptor

Atualizando o
firmware do

receptor

Isso pode ser feito de várias formas:
• Usando o servidor web. Acesse Receptor > Configuração > 

Atualização de firmware.
• Dispositivo USB + monitor OLED (consulte página 39).
• Dispositivo USB + combinação de teclas na inicialização 

do receptor (consulte página 48).
• Usando o software SP Loader (veja abaixo).
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Funcionalidade SP
Loader

Utilize o software Spectra Precision SP Loader para:
1. Atualizar o firmware do receptor
2. Instalar novas opções de firmware
3. Assinatura de RTX.
4. Confira a data de término da garantia do receptor GNSS.

Instalando o SP Loader
SP Loader pode ser baixado de:

http://www.spectraprecision.com/eng/sp90m.html#.WUjSUdxLdhE
(Clique no botão de suporte para acessar o link para download.)

O arquivo de instalação é do tipo “exe”. Clique nele duas 
vezes para iniciar a instalação. Siga as instruções na tela para 
concluir a instalação.

Familiarizando-se com o SP Loader
O SP Loader irá usar uma conexão serial (RS232), Bluetooth 
ou USB para se comunicar com o receptor. Recomenda-se o 
uso da conexão USB.
1. Conecte o seu computador ao SP90m utilizando uma 

conexão USB.
2. Rode o SP Loader no seu computador.
3. Selecione o ID da porta do computador usado para se 

comunicar com o receptor. O ID da porta deve 
corresponder à porta USB do computador.
NOTA: Um jeito fácil de identificar qual ID da porta no seu 
computador corresponde à porta USB é rodar o SP Loader 
primeiro sem a conexão USB e verificar a lista de portas 
disponíveis no SP Loader. Após restaurar a conexão USB 
com o receptor, verifique a lista novamente. Será listado 
um ID de porta extra, que será atribuído à porta USB. 
Selecione esta porta. (Você não precisa definir uma taxa 
de transmissão para uma porta USB.)

4. Para atualizar o firmware do receptor, instale um novo 
firmware ou valide uma assinatura de RTX (consulte as 
subseções abaixo.)

Atualizando o firmware do receptor
As atualizações de firmware podem ser baixadas do site da 
Spectra Precision na forma de arquivos comprimidos em 
formato “.tar”. O nome do arquivo “.tar”, assim, como o 
passo-a-passo do procedimento de atualização, será 
informado no Folheto que acompanha o produto..
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Você não pode atualizar um
receptor se as proteções

contra acionamento e
antirroubo estiverem ativas

ou caso o receptor esteja
funcionando em um período
de validade expirado ou em

vigência.

A conclusão da atualização de firmware leva cerca de 10 
minutos. Por essa razão, ela deve ser realizada com o receptor 
sendo alimentado por uma bateria interna carregada ou 
utilizando uma fonte externa de energia.
A menos que esteja especificado no Folheto anexado ao 
pacote de atualização, siga as instruções abaixo para concluir 
a atualização do seu receptor.
1. Siga as primeiras três etapas descritas no Familiarizando-

se com o SP Loader na página 116.
2. Clique em Upgrade (Atualizar). Espere até que o SP Loader 

identifique o receptor
3. Localize o arquivo de atualização no seu computador
4. Selecione o arquivo e clique em Open (Abrir). O SP Loader 

fornece informações sobre o firmware instalado 
atualmente, sobre o novo firmware e sobre o status atual 
da bateria (caso uma bateria interna esteja sendo 
utilizada).
Assim, você saberá se é possível fazer a atualização com 
a bateria atual, utilizar uma nova ou acionar uma fonte 
externa de energia.

5. Quando estiver pronto, clique no botão Update (Atualizar).
6. Deixe que o receptor inicie a atualização (uma janela de 

status será exibida mostrando uma barra de progresso). 
Não desligue o receptor enquanto a atualização estiver em 

andamento..
7. Após a conclusão da atualização, clique em Close (Fechar) 

para fechar a janela de status. Verifique se o novo 
firmware está instalado (a versão e a data dele aparecem 
na janela principal do SP Loader).

8. Clique em Close novamente e depois em Exit (Sair) para 
encerrar o SP Loader.
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Instalando uma atualização de firmware
Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ter 
recebido um e-mail da Spectra Precision contendo o POPN 
correspondente ao firmware que você adquiriu.
NOTA: O seu computador precisa estar conectado à internet 
para instalar um firmware usando um POPN.
De posse do POPN, realize o procedimento a seguir para 
instalar um novo firmware:
• Siga as primeiras três etapas descritas no Familiarizando-

se com o SP Loader na página 116.
• Clique em Option. Espere até que o SP Loader identifique 

o receptor
O SP Loader exibe o número de série do seu receptor e 
pede que você insira o POPN.
(Existe um método alternativo para ativar o firmware: 
digite a senha de atualização (fornecida pela Spectra 
Precision) correspondente ao firmware desejado).

• Digite o POPN e clique em Update.. Deixe que o receptor 
inicie a instalação do firmware (uma janela de status será 
exibida mostrando uma barra de progresso.) Não desligue 

o receptor enquanto a instalação estiver em andamento..
• Após concluir a instalação, clique em Close para fechar a 

janela de status.
• Clique em Close novamente e depois em Exit (Sair) para 

encerrar o SP Loader.

Validando uma assinatura de RTX
Após adquirir uma assinatura de RTX, a Trimble Positioning 
Services irá enviar um e-mail contendo um código de 
validação. Você pode adquirir uma assinatura em:
• CenterPoint RTX
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• FieldPoint RTX
• RangePoint RTX
• ViewPoint RTX

Utilize o mesmo procedimento da instalação do firmware 
(Instalando uma atualização de firmware na página 118; as 
assinaturas de RTX disponíveis estão listadas como 
firmwares). A única diferença é que não será fornecido 
nenhum POPN para este procedimento. Digite o código 
fornecido pela Trimble Positioning Service e especifique o 
tipo de assinatura que você adquiriu antes de clicar em 
Update (Atualização).

Conferindo a data de término da garantia do receptor
O SP Loader pode ser usado para pesquisar a base de dados 
da Spectra Precision para conferir a data de término da 
garantia do seu receptor GNSS. (Após o término da garantia 
do receptor, lembre-se de que as atualizações de firmware 
não serão mais gratuitas.)
Você não precisa estar com o seu receptor conectado ao SP 
Loaderpara conferir a data de término da garantia. Digite o 
modelo e o número de série e o SP Loader irá fornecer esta 
informação, considerando-se que o seu computador esteja 
conectado à internet e que o seu receptor conste na base de 
dados.
• Rode o SP Loader no seu computador.
• Clique em Warranty (Garantia)
• Selecione o modelo do seu receptor e digite o número de 

série.
• Clique em Compute (Processar). O SP Loader informa a 

data de término da garantia em um campo abaixo do botão 
Compute.
Além disso, o SP Loader gera um comando que você pode 
rodar no seu receptor caso queira se certificar que ele 
possui a data de término da garantia correta na memória. 
Anote este comando em um papel.
Utilize a função Janela do Terminal no Survey Pro ou 
Utilidades de GPS > Enviar Comando no FAST Survey para 
aplicar este comando ao receptor.

NOTA: Ao atualizar o firmware de um receptor utilizando um 
computador conectado à internet, considere que o SP Loader 
irá, ao mesmo tempo, checar automaticamente a data de 
término da garantia do seu receptor. O SP Loader irá 
perguntar se ele pode atualizar caso ela esteja errada.
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Funcionalidade SP
File Manager

O SP File Manager permite a você copiar arquivos “log” e “G” 
diretamente da memória interna do receptor para o folder 
desejado no seu computador.
Além disso, você pode deletar qualquer arquivo “log” ou “G” 
da memória interna do receptor.
Arquivos “G” são arquivos de dados brutos GNSS em formato 
proprietário (ATOM). Os arquivos “log” são arquivos de texto 
editáveis que listam todas as operações realizadas no 
receptor ao longo de um dia.
O SP File Manager está disponível no site da Spectra 
Precision na forma de um arquivo .exe 
(SPFileManagerSetup.exe) através do link abaixo:

http://www.spectraprecision.com/eng/sp90m.html#.WUjSUdxLdhE
(Clique no botão de suporte para acessar o link para download.)

Instalando o SP File Manager
O SP File Manager é muito fácil de ser instalado:
• Baixe o arquivo .exe do site da Spectra Precision (utilize o 

link acima).
• Clique duas vezes no arquivo .exe para fazer a instalação;

Conectando o SP90m a um computador
SP File Manager usará uma conexão serial (RS232), 
Bluetooth ou USB para se comunicar com o receptor. USB é 
recomendado.

Familiarizando-se com o SP File Manager

Clique duas vezes em . A janela do SP File Manager que 
aparece é exibida abaixo.

[2]

[1]

[3]

[4]
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[1]: Barra de ferramentas do SP File Manager Esta barra de 
ferramentas inclui os seguintes itens:
• Listas de rolagem Port (porta) e taxa de transmissão: 

Permite a você escolher qual porta será usada no 
computador para conexão com o receptor (a taxa de 
transmissão só faz sentido quando uma linha RS232 
estiver sendo usada). Utilize 115200 Bd para se 
comunicar com o SP90m.

• Botão Connect/Refresh (conexão/atualização): O botão 
Connect (Conexão) permite a você ativar uma conexão 
entre o computador e o receptor por meio da linha 
escolhida.
Quando a conexão for estabelecida, o botão muda para 
Refresh (Atualizar), permitindo a você atualizar o conteúdo 
dos dois painéis do SP File Manager ([2] e do [3] descritos 
abaixo).

• Botão Disconnect (Desconectar): Permite desativar a 
conexão atual estabelecida entre o computador e o 
receptor.

• Botão Copy (Copiar): Copia o(s) arquivo(s) selecionado no 
painel [3] para o painel [2]. No painel [2], você precisa 
abrir a pasta onde serão copiados os arquivos antes de 
clicar no botão Copy.
NOTA: Os arquivos copiados possuem diferentes datas e 
horários de criação se comparados às suas versões 
originais. As novas datas e horários são correspondentes 
ao momento em que eles forma copiados.

• Botão Delete (Deletar): Deleta os arquivos selecionados no 
painel [2] ou no [3].

[2].: O painel exibe o conteúdo da pasta aberta atualmente 
no computador.
[3]: O painel exibe o conteúdo da pasta aberta atualmente no 
computador. O diretório-raiz do receptor contém duas ou três 
subpastas:
• Memória interna: Lista todos os arquivos “G” gravados 

pelo receptor em sua memória interna.
• Arquivos de registro (log): Contém arquivos de registro 

(um por dia). Cada arquivo de registro lista todas as ações 
realizadas pelo receptor em um dia.

• Dispositivo USB, caso estiver conectado ao receptor.

Para abrir uma pasta, clique duas vezes sobre ela. Para voltar 
ao diretório principal, clique em .
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[4]: O painel exibe todas as operações de copiar/deletar em 
andamento e todas aquelas que foram completadas desde 
que a conexão com o receptor foi estabelecida. Este painel é 
limpo no início de cada nova sessão de trabalho do SP File 
Manager.

Estabelecendo uma conexão com o receptor
• Configure a conexão USB entre o computador e receptor.
• Ligue o receptor.
• Abra o SP File Manager no seu computador. A janela do 

SP File Manager será aberta.
• Selecione a porta COM correta (veja também a observação 

em Familiarizando-se com o SP Loader na página 116) e 
depois clique no botão Connect.
Dessa forma, o painel à direita da janela lista as duas ou 
três pastas que podem ser vistas no receptor.

Copiando arquivos para o computador do escritório
• Do lado direito da janela, clique duas vezes na subpasta 

que contém os arquivos que você quer copiar para o 
computador.

(Caso seja necessário, clique em  para voltar ao 
diretório principal e abrir outra subpasta.)

• Do lado esquerdo da janela, localize a pasta para onde os 
arquivos serão copiados (pasta recipiente).

• Do lado direito da janela, selecione o(s) arquivo(s) que 
você quer copiar.

• Clique no botão Copy. Os arquivos serão copiados. A parte 
inferior da tela traz informações sobre as operações de 
cópia em andamento.

Deletando arquivos do receptor
• Do lado direito da tela, clique duas vezes na subpasta que 

contém os arquivos que você quer deletar do receptor.

(Caso seja necessário, clique em  para voltar ao 
diretório principal e abrir outra subpasta.)

• Ainda do lado direito da tela, selecione o(s) arquivo(s) que 
você quer deletar.

• Clique no botão Delete Os arquivos serão deletados. A 
parte inferior da tela traz informações sobre as operações 
de deleção em andamento.
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Rede UHF Este recurso permite a um rover receber correções de até três 
bases diferentes transmitindo separadamente via rádio, no 
mesmo canal de frequência, mas em horários diferentes, para 
que o rover possa receber essas correções adequadamente.
A rede UHF pode ser implementada no SP90m desde que 
você use o Survey Pro como software de campo.
A rede UHF pode ser usada em dois modos diferentes:
• Manual: O operador do rover escolhe com quais bases 

deseja trabalhar. As bases estarão ao alcance, para que o 
operador possa sempre alterar a base usada.
Normalmente, o modo manual é usado quando é 
necessário ter redundância em termos de disponibilidade 
de correções dentro de uma área de trabalho. No diagrama 
abaixo, a área mais escura representa o local onde o rover 
pode operar a partir de qualquer uma das duas bases.

• Automático: O rover mudará automaticamente para a base 
ao alcance que fornecer a melhor qualidade de correções. 
Normalmente, o modo automático é usado quando você 
precisa estender a cobertura do rádio UHF;

A implementação da rede UHF do lado do rover consiste de:
1. Ativar este modo.
2. Escolher entre a seleção automática ou manual da base 

usada. No Survey Pro, este ajuste é acessível a partir da 
Status GNSSfunção, depois que você iniciou uma medição.
Selecionar o modo manual significa especificar o ID da 
base com a qual você gostaria de trabalhar.

Base 1 Base 2

Base 1 Base 2

Base 3
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Mensagens NMEA Esta seção é voluntariamente mantida em idioma Inglês. 
Somente os títulos foram traduzidos.

ALR: Alarmes
$PASHR,ALR,d1,d2,c3,s4,d5,s6*cc

Parameter Description Range
d1 Alarm code 0-255
d2 Alarm sub-code 0-255

c3

Stream ID reporting the alarm (if 
relevant, otherwise blank field):
• A, B, F: Serial port
• U: USB serial port
• C, H, T: Bluetooth port
• D: Internal radio
• E: CSD modem
• P, Q: TCP/IP client stream
• I, J: TCP/IP client server
• M: G-file

A-F, H-J, M, P, Q, U

s4 Alarm category

BLUETOOTH, INPUT, MEM-
ORY
MODEM, NETWORK, OTHER, 
POWER, PVT, RADIO, WIFI

d5

Alarm level:
• 0: Low
• 1: Medium
• 2: High

0-2

s6 Description
*cc Checksum *00-*FF
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ARA: Rumo verdadeiro
This message delivers either pitch- OR roll-related data 
(speed, accuracy), not both at the same time, depending on 
how the antennas are installed.

$PASHR,ARA,f1,m2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9*cc

Parameter Description Range
f1 “0” when message content is valid

m2
Current UTC time of attitude fix 
(hhmmss.ss)

000000.00-235959.99

f3 Heading speed, in degrees/sec
“-”: Turn bow left
“+”: Turn bow right

f4 Pitch speed, in degrees/sec
“-”: Downwards
“+”: Upwards

f5 Roll speed, in degrees/sec
“-”: To port (left)
“+”: To starboard (right)

f6 Heading RMS accuracy, in degrees
f7 Pitch RMS accuracy, in degrees
f8 Roll RMS accuracy, in degrees
f9 (Empty)
*cc Checksum *00-*FF
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ARR: Vetor e precisão
$PASHR,ARR,d0,d1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,d14,d15,d16*cc

Parameter Description Range
d0 Vector number 1, 2, 3

d1

Vector mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
• 3: RTK fixed
• 5: Other (dead reckoning, bad accuracy, difference 

between standalone positions). Messages with 
d1=5 may further be masked if users only want 
proven vector estimates.

0-3, 5

d2
Number of SVs used in baseline computation (L1 por-
tion)

0-99

m3 UTC time (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

f4
Delta antenna position, ECEF 1st coordinate (in 
meters)

±99999.999

f5
Delta antenna position, ECEF 2nd coordinate (in 
meters)

±99999.999

f6
Delta antenna position, ECEF 3rd coordinate (in 
meters)

±9999.999

f7 1st coordinate of standard deviation 99.999
f8 2nd coordinate of standard deviation 99.999
f9 3rd coordinate of standard deviation 99.999
f10 1st/2nd coordinate correlation ±99.999999
f11 1st/3rd coordinate correlation ±99.999999
f12 2nd/3rd coordinate correlation ±99.999999

c13 Reference data ID
1, 2, port let-
ter

d14
Vector coordinate frame ID:
• 0: XYZ

0

d15

Vector operation:
• 0: Fixed mode (vector length is constrained)
• 1: Calibration (vector length is being calibrated)
• 2: Flex mode

0-2

d16

Clock assumption:
• 0: Clock is assumed to be different for the “head” 

and “tail” of the vector (see Comments below)
• 1: Clock is assumed to be the same for the “head” 

and “tail” of the vector (see Comments below)
*cc Checksum *00-*FF
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ATT: Rumo verdadeiro
This message delivers either pitch OR roll angles, not both at 
the same time, depending on how the antennas are installed.

$PASHR,ATT,f1,f2,f3,f4,f5,f6,d7*cc

AVR: Tempo, desvio, inclinação
$PTNL,AVR,m1,f2,Yaw,f3,Tilt,,,f4,s5,f6,d7*cc

Parameter Description Range
f1 Week time in seconds. 000000.00-604799.99
f2 True heading angle in degrees. 000.00-359.99999
f3 Pitch angle in degrees. ±90.00000
f4 Roll angle in degrees. ±90.00000

f5
Carrier measurement RMS error, in 
meters.

Full range of real vari-
ables

f6 Baseline RMS error, in meters.
Full range of real vari-
ables

d7
Integer ambiguity is “Fixed” or “Float”:
• 0: Fixed
• >0: Float

0, >0

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

m1 Current UTC time of vector fix (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

f2,Yaw Yaw angle, in degrees.
f3,Tilt Tilt angle, in degrees.
f4 Range, in meters

d5

GNSS quality indicator:
• 0: Fix not available or invalid
• 1: Autonomous GPS fix.
• 2: Differential carrier phase solution RTK (float)
• 3: Differential carrier phase solution RTK (fixed)
• 4: Differential code-based solution

0-4

f6 PDOP 0-9.9
d7 Number of satellites used in solution
*cc Checksum *00-*FF
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BTS: Estado do Bluetooth
$PASHR,BTS,C,d1,s2,s3,d4,H,d5,s6,s7,d8,T,d9,s10,s11,d12*cc

CAP: Parâmetros da antena usada na base do receptor
$PASHR,CAP,s1,f2,f3,f4,f5,f6,f7*cc

Parameter Description Range

C,d1
Port C:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected

0, 1

s2 Device name connected to port C 64 char. max.

s3
Device address connected to port 
C(xx:xx:xx:xx:xx:xx)

17 char.

d4 Bluetooth link quality for the port C connection 0-100

H,d5
Port H:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected

0, 1

s6 Device name connected to port H 64 char. max.

s7
Device address connected to port H 
(xx:xx:xx:xx:xx:xx)

17 char.

d8 Bluetooth link quality for the port H connection 0-100

T,d9
Port T:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected

0, 1

s10 Device name connected to port T 64 char. max.

s11
Device address connected to port T 
(xx:xx:xx:xx:xx:xx)

17 char.

d12 Bluetooth link quality for the port T connection 0-100
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description
s1 Antenna name, “NONE” if no name received for the base antenna.
f2 L1 North offset, in mm
f3 L1 East offset, in mm 
f4 L1 Up offset, in mm
f5 L2 North offset, in mm
f6 L2 East offset, in mm
f7 L2 Up offset, in mm
*cc Checksum
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CPA: Altura da antena usada na base do receptor
$PASHR,CPA,f1,f2,f3,m4,f5*cc

CPO: Posição da base recebida
$PASHR,CPO,m1,c2,m3,c4,f5*cc

DDM: Mensagem decodificadora diferencial
$PASHR,DDM,c1,s2,s3,d4,s5,f6,f7,s8*cc

Parameter Description Range

f1
Antenna height, in meters. This field remains empty 
as long as no antenna height has been received.

0-99.999

f2 Antenna radius, in meters 0-9.9999
f3 Vertical offset, in meters 0-99.999
m4 Horizontal azimuth, in degrees, minutes (dddmm.mm) 0-35959.99
f5 Horizontal distance, in meters 0-99.999
f2, f3, m4, f5 Not applicable, all empty fields -
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

m1
Latitude in degrees and minutes with 7 deci-
mal places (ddmm.mmmmmmm)

0-90

c2 North (N) or South (S) N, S

m3
Longitude in degrees, minutes with 7 decimal 
places (dddmm.mmmmmmm)

0-180

c4 West (W) or East (E) W, E
f5 Height in meters ±99999.999
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
c1 Port receiving corrections A-E, I, P, Q, Z
s2 Message transport RT2, RT3, CMR, CMX or ATM

s3 Message number/identifier
e.g. 1004 for RT3, RNX for ATM, 
etc.

d4 Counter of decoded messages 0-9999
s5 Base ID

f6
Time tag, in seconds, as read 
from the decoded message

f7 Age of corrections, in seconds
s8 Attribute 60 characters max.
*cc Checksum *00-*FF
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DDS: Status decodificador diferencial
$PASHR,DDS,d1,m2,d3,c4,s5,c6,d7,d8,d9,d10,d11,f12,f13,d14,n(d15,
f16,f17)*cc

Parameter Description Range

d1

Differential decoder number.
“1” corresponds to first decoder, etc.
An empty field means the decoder 
used is not known.

1-4

m2 GNSS (output) time tag 000000.00-235959.99

d3
Number of decoded messages since 
last stream change

0-127

c4
ID of port from which corrections are 
received

A-E, I, P, Q, Z

s5
Protocol detected (empty means “no 
data”)

RT2, RT3, CMR, ATM, 
CMX

d6

Time window, in seconds:
• “0” if not defined or just initialized
• “200” means equal to or greater 

than 200

0-200

d7
Percentage of estimated overall data 
link quality/availability. Empty if not 
defined.

0-100

d8
Percentage of deselected informa-
tion. Empty if not defined.

0-100

d9
CRC percentage. Empty if not 
defined.

0-100

d10 Standard of latency, in milliseconds 0-16383
d11 Mean latency, in milliseconds 0-16383
f12 Mean epoch interval, in seconds 0.00-3600
f13 Min. epoch interval, in seconds 0.00-3600

d14
Number (n) of different messages 
detected since last stream change

0-63

d15 Message type

RT2: 1-63
RT3: 1001-4094
CMR: 0(obs), 1(loc), 
2(desc), 3(glo), 12(cmr+), 
20 (glo encrypted)
ATM: 0-15
CMX: no message reported

f16 Interval of last message, in seconds 0.000-1023.000
f17 Age of last message, in seconds 0.000-1023.000
*cc Checksum
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DTM: Referência de dados
$GPDTM,s1,,f2,c3,f4,c5,f6,s7*cc

GBS: Detecção de falha do satélite GNSS
$--GBS,m1,f2,f3,f4,d5,f6,f7,f8,h9,h10*cc

Parameter Description Range

s1

Local datum code:
• W84: WGS84 used as local datum
• 999: Local datum computed using the 

parameters provided by the RTCM3.1 
data stream.

W84, 999

f2 Latitude offset, in meters 0-59.999999
c3 Direction of latitude N, S
f4 Longitude offset, in meters 0-59.999999
c5 Direction of longitude E, W
f6 Altitude offset, in meters ±0-99.999
s7 Reference datum code W84
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

m1
UTC time of the GGA or GNS fix asso-
ciated with this message (hhmmss.ss)

000000.00-235959.99

f2
Expected error in latitude, in meters, 
due to bias, with noise= 0

0.0-99.9

f3
Expected error in longitude, in meters, 
due to bias, with noise= 0 

0.0-99.9

f4
Expected error in altitude, in meters, 
due to bias, with noise= 0

0.0-99.9

d5 ID number of most likely failed satellite

1-32 for GPS
33-64 for SBAS
65-96 for GLONASS
97-128 for Galileo
129-160 for BeiDou
193-202 for QZSS

f6
Probability of missed detection for 
most likely failed satellite

0.00-1.00

f7
Estimate of bias, in meters, on most 
likely failed satellite

0.0-99.9

f8 Standard deviation of bias estimate 0.0-99.9
h9 GNSS system ID 0-F
h10 GNSS signal ID 0-F
*cc Checksum *00-*FF
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GGA: Mensagem de posição GNSS
$GPGGA,m1,m2,c3,m4,c5,d6,d7,f8,f9,M,f10,M,f11,d12*cc

GGK: Mensagem de posição GNSS
Consulte a documentação do Trimble

Parameter Description Range

m1 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

m2 Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
0-90
0-59.999999

c3 Direction of latitude N, S

m4 Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
0-180
0-59.999999

c5 Direction of longitude E,W

d6

Position type:
• 0: Position not available or invalid
• 1: Autonomous position
• 2: RTCM Differential (or SBAS Differential)
• 3: Not used
• 4: RTK fixed
• 5: RTK float
• 6: Estimated (dead reckoning) mode

0-6

d7
Number of GNSS Satellites being used in the 
position computation

3-26

f8 HDOP 0-99.9

f9,M
Altitude, in meters, above mean seal level.
“M” for meters

± 99999.999,M

f10,M Geoidal separation in meters. “M” for meters. ± 999.999,M
f11 Age of differential corrections, in seconds 0-600999
d12 Base station ID 0-4095
*cc Checksum *00-*FF
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GGKX: Mensagem de posição GNSS
$PTNL,GGKx,m1,m2,m3,c4,m5,c6,d7,d8,f9,f10,M,d11,f12,f13,f14,f15*cc

Parameter Description Range

m1 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

m2 UTC date of position (mmddyy) 010101-123199

m3 Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
0-90
0-59.999999

c4 Direction of latitude N, S

m5 Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
0-180
0-59.999999

c6 Direction of longitude E,W

d7

Position type:
• 0: Position not available or invalid
• 1: Autonomous GPS fix
• 2: RTK float solution or RTK location status
• 3: RTK fix solution
• 4: Differential, code phase only solution
• 5: SBAS solution
• 6: 3D network solution for RTK float or RTK 

location
• 7: RTK fixed 3D network solution
• 8: 2D network solution for RTK float or RTK 

location
• 9: RTK fixed 2D network solution
• 10: OmniSTAR HP/XP solution
• 11: OmniSTAR VBS solution
• 12: RTK location
• 13: Beacon DGPS
• 14: RTK Global

0-14

d8
Number of GNSS Satellites being used in the 
position computation

3-26

f9 PDOP 0-99.9

f10,M
Ellipsoid height of fix (antenna height above 
ellipsoid.
“M” for meters.

± 99999.999,M

d11 Number of extension fields to follow.
f12 Sigma East 0.000-999.999
f13 Sigma North 0.000-999.999
f14 Sigma Up 0.000-999.999
f15 Propagation age
*cc Checksum *00-*FF
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GLL: Posição geográfica – Latitude/Longitude
$GPGLL,m1,c2,m3,c4,m5,c6,c7*cc

Parameter Description Range

m1 Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
0-90
0-59.999999

c2 Direction of latitude N, S

m3 Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
0-180
0-59.999999

c4 Direction of longitude E,W

m5 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

c6
Status
• A: Data valid
• V: Data not valid

A, V

c7

Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid
• E: Estimated (dead reckoning) mode

A, D, N, E

*cc Checksum *00-*FF
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GMP: Dados de correção da projeção do mapa GNSS
$--GMP,m1,s2,s3,f4,f5,s6,d7,f8,f9,f10,f11,d12*cc

Parameter Description Range

“$--GMP” 
Header

$GPGMP: Only GPS satellites are used.
$GLGMP: Only GLONASS satellites are used.
$GNGMP: Several constellations (GPS, 
SBAS, GLONASS) are used.

$GPGMP, 
$GLGMP, 
$GNGMP

m1 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

s2
Map projection identification:
• LOC: Local coordinate system
• Empty if no local coordinate system

LOC

s3
Map zone
(empty)

f4
X (Northern) component of grid (or local) coor-
dinate, in meters

±999999999.999

f5
Y (Eastern) component of grid (or local) coor-
dinate, in meters

±999999999.999

s6

Mode indicator:
• N: No fix
• A: Autonomous
• D: Differential
• R: Fixed RTK
• F: Float RTK

N, A, D, R, F

d7
Number of GNSS Satellites being used in the 
position computation

3-26

f8 HDOP 0-99.9

f9
Altitude above mean seal level, or local alti-
tude, in meters.

± 99999.999,M

f10 Geoidal separation in meters. ± 999.999,M
f11 Age of differential corrections, in seconds 0-999.9
d12 Base station ID 0-4095
*cc Checksum *00-*FF
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GNS: Dados de correção GNSS
$--GNS,m1,m2,c3,m4,c5,s6,d7,f8,f9,f10,f11,d12*cc

Parameter Description Range

m1
Current UTC time of position 
(hhmmss.ss)

000000.00-235959.99

m2
Latitude of position 
(ddmm.mmmmmm)

0-90
0-59.999999

c3 Direction of latitude N, S

m4
Longitude of position 
(dddmm.mmmmmm)

0-180
0-59.999999

c5 Direction of longitude E, W

s6

Mode indicator (1 character by con-
stellation):
• N: No fix
• A: Autonomous position
• D: Differential
• R: RTK Fixed
• F: RTK Float

N, A, D, R, F

d7
Number of GNSS satellites being 
used in the position computation.

3-26

f8 HDOP 0-99.9
f9 Altitude above mean sea level. ±99999.999
f10 Geoidal separation, in meters ±999.999
f11 Age of differential corrections, in s 0-999
d12 Base station ID (RTCM only) 0-4095
*cc Checksum
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GRS: Resíduo do alcance GNSS
$--GRS,m1,d2,n(f3)*cc

GSA: DOP GNSS e satélites ativos
$--GSA,c1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,f15,f16,f17*cc

Parameter Description Range

“$--GRS” 
Header

$GPGRS: Only GPS satellites are used.
$GLGRS: Only GLONASS satellites are used.
$GNGRS: Several constellations (GPS, SBAS, 
GLONASS) are used.
$GBGRS: Only BeiDou satellites are used.
$GNGRS: Several constellations are used (GPS, 
SBAS, GLONASS, QZSS, BeiDou)

$GPGRS
$GLGRS
$GBGRS
$GNGRS

m1 Current UTC time of GGA position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

d2 Mode used to compute range residuals Always “1”

f3

Range residual for satellite used in position computa-
tion (repeated “n” times, where n is the number of sat-
ellites used in position computation). Residuals are 
listed in the same order as the satellites in the GSA 
message so that each residual provided can easily be 
associated with the right satellite.

±999.999

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

“$--GSA” 
Header

$GPGSA: Only GPS satellites are used.
$GLGSA: Only GLONASS sats are used.
$GBGSA: Only BEIDOU sats are used
$GNGSA: Several constellations (GPS, 
SBAS, GLONASS, BEIDOU) are used.

$GPGSA, $GLGSA, 
$GBGSA, $GNGSA

c1
Output mode:
• M: Manual
• A: Automatic

M, A

d2

Position indicator:
• 1: No position available
• 2: 2D position
• 3: 3D position

1-3

d3-d14
Satellites used in the position solution 
(blank fields for unused channels)

GPS: 1-32
GLONASS: 65-96
SBAS: 1-44
GALILEO: 1-30
QZSS: 1-5
BEIDOU: 1-35
IRNSS: 1-7

f15 PDOP 0-9.9
f16 HDOP 0-9.9
f17 VDOP 0-9.9
*cc Checksum *00-*FF
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GST: Estatísticas de erro de pseudo-alcance GNSS
$--GST,m1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8*cc

GSV: Satélites GNSS na visualização
$--GSV,d1,d2,d3,n(d4,d5,d6,f7),h8*cc

Parameter Description Range

“$--GST” 
Header

$GPGST: Only GPS satellites are used.
$GLGST: Only GLONASS satellites are used.
$GNGST: Several constellations (GPS, SBAS, 
GLONASS, BEIDOU) are used.

$GPGST, 
$GLGST, 
$GNGST

m1 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

f2
RMS value of standard deviation of range inputs 
(DGNSS corrections included), in meters

0.000-999.999

f3
Standard deviation of semi-major axis of error 
ellipse, in meters

0.000-999.999

f4
Standard deviation of semi-minor axis of error 
ellipse, in meters

0.000-999.999

f5
Orientation of semi-major axis of error ellipse, in 
degrees from true North 

0 to 180

f6 Standard deviation of latitude error, in meters 0.000-999.999
f7 Standard deviation of longitude error, in meters 0.000-999.999
f8 Standard deviation of altitude error, in meters 0.000-999.999
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

“$--GSV” 
Header

$GPGSV: GPS satellites.
$GLGSV: GLONASS satellites
$GAGSV: GALILEO satellites
$GSGSV: SBAS satellites (including 
QZSS L1 SAIF)
$GQGSV: QZSS satellites
$GBGSV: BeiDou satellites
$GIGSV: IRNSS satellites

$GPGSV,
$GLGSV
$GAGSV
$GSGSV
$GQGSV
$GBGSV
$GIGSV

d1 Total number of messages 1-4
d2 Message number 1-4
d3 Total number of satellites in view 0-16

d4 Satellite PRN

GPS: 1-32
GLONASS: 65-96
SBAS: 1-44
GALILEO: 1-30
QZSS: 1-5
BEIDOU: 1-35
IRNSS: 1-7

d5 Elevation in degrees 0-90
d6 Azimuth in degrees 0-359
f7 SNR in dB.Hz 30.0-60.0
h8 Signal ID 0-F
*cc Checksum *00-*FF
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HDT: Rumo verdadeiro
$GPHDT,f1,T*cc

HPR: Rumo verdadeiro
This message delivers either pitch OR roll angles, not both at 
the same time, depending on how the antennas are installed.

$PASHR,HPR,m1,f2,f3,f4,f5,f6,d7,d8,d9,f10*cc

Parameter Description Range

f1,T
Last computed heading value, in degrees
“T” for “True”. 

0-359.99

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

m1 UTC time of attitude data (hhmmss.ss).
000000.00-
235959.99

f2 True heading angle in degrees. 000.00-359.99999
f3 Pitch angle in degrees. ±90.00000
f4 Roll angle in degrees. ±90.00000

f5 Carrier measurement RMS error, in meters.
Full range of real 
variables

f6
Baseline RMS error, in meters.
(=0 if baseline is not constrained)

Full range of real 
variables

d7
Integer ambiguity:
• 0: Fixed
• >0: Float

0, >0

d8

Attitude/heading mode status:
• 0: Operation with fixed baseline length
• 1: Calibration in progress
• 2: Flex (flexible) baseline mode ON

0, 1, 2

d9

Character string of the type “y.xxx” defined 
as follows: 
• “y” refers to the antenna setup:

y=0: no length constraint is applied
y=1: heading mode (one vector)
y=2: attitude mode (2 vectors)
y=3: attitude mode with 3 or more vectors

• Each “x” (0 to 9) represents the number of 
Double Differences (DD) used in the corre-
sponding baseline.
If this number is greater than 9, then “9” is 
reported.
If there are only 2 vectors, the last x is “0”

Double differences refer to the very last inte-
ger second time-tagged epoch.

y.xxx

f10
PDOP corresponding to vector V12, as com-
puted for the very last integer second (time-
tagged epoch). Empty if PDOP unknown.

*cc Checksum *00-*FF
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LTN: Latência
$PASHR,LTN,d1*cc

MDM: Estado do modem e parâmetro
$PASHR,MDM,c1,d2,s3,PWR=s4,PIN=s5,PTC=d6,CBS=d7,APN=s8,LGN=s
9,PWD=s10,PHN=s11,ADL=c12,RNO=d13,MOD=s14,NET=d15,ANT=s16*cc

Parameter Description Range
d1 Latency in milliseconds.
*cc Optional checksum *00-*FF

Parameter Description Range
c1 Modem port E
d2 Modem baud rate 9

s3
Modem state.
“NONE” means that MODEM option 
[Z] is not valid.

OFF, ON, INIT, DIALING, 
ONLINE, NONE

PWR=s4
Power mode:
• AUT: Automatic
• MAN: Manual

AUT, MAN

PIN=s5 PIN code 4-8 digits

PTC=d6
Protocol:
• 0: CSD
• 1: GPRS

0-1

CBS=d7

Not used
CSD mode:
• 0: V.32 9600 bauds
• 1: V.110 9600 bauds ISDN

0-1

APN=s8 Access Point Name (GPRS) 32 char. max.
LGN=s9 Login (GPRS) 32 char. max.
PWD=s10 Password (GPRS) 32 char. max.
PHN=s11 Phone number (CSD) 20 digits max.
ADL=c12 Auto-dial mode Y, N
RNO=d13 Maximum number of re-dials (CSD) 0-15
MOD=s14 Modem model (empty if unknown) Centurion PHS8

NET=d15
2G/3G selection mode:
• 0: Automatic (2G or 3G)
• Forced to operate in 2G

0-1

ANT=S16
GSM antenna used:
• INT: Internal
• EXT: External

INT, EXT

*cc Checksum *00-*FF
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POS: Posição
$PASHR,POS,d1,d2,m3,m4,c5,m6,c7,f8,f9,f10,f11,f12,f13,f14,f15,f16,d17*cc

Parameter Description Range

d1

Flag describing position solution type:
• 0: Autonomous position
• 1: RTCM code differential (or SBAS/BDS differ-

ential) 
• 2: RTK float (or RTX)
• 3: RTK fixed (or RTX)
• 5: Estimated (dead-reckoning) mode
• 9: SBAS differential
• 10: BeiDou Differential
• 12: RTK float
• 13: RTK fixed
• 22: RTK Float Dithered
• 23: RTK Fixed, Dithered

0-3, 5, 9-10, 
12-13, 22-23

d2 Count of satellites used in position computation 0-26

m3 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

m4 Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
0-90°
00-59.999999 
minutes

c5 North (N) or South (S) N, S

m6 Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
0-180°
00--59.999999 
minutes

c7 East (E) or West (W) E, W
f8 Altitude above the WGS84 ellipsoid ±9999.000
f9 Age of differential corrections (seconds) 0-999.9
f10 True Track/Course Over Ground, in degrees 0.0-359.9
f11 Speed Over Ground, in knots 0.0-999.999
f12 Vertical velocity in m/s ±999.999
f13 PDOP 0-99.9
f14 HDOP 0-99.9
f15 VDOP 0-99.9
f16 TDOP 0-99.9
d17 Base station ID 0-4095
*cc Checksum *00-*FF
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PTT: Etiqueta de tempo PPS
$PASHR,PTT,d1,m2*cc

PWR: Status da energia
$PASHR,PWR,d1,[f2],[f3],[d4],[d5],[f6],[d7],[d8],d9[,d10]*cc

Parameter Description Range

d1
Day of week:
• 1: Sunday
• 7: Saturday

1-7

m2 GPS time tag in hours, minutes, seconds 0-23:59:59.9999999
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

d1

Power source:
• 0: Internal battery
• 1: External battery
• 2: External DC source

0-2

f2 Output voltage of battery (internal), in volts 0.0-12.0
f3 Empty
d4 Percentage of remaining battery energy 0-100
d5 Empty
f6 DC input voltage from external power, in volts 0.0-30.0

d7

Battery charging status:
• 0: Charging
• 1: Discharging
• 2: Fully charged
• 3: Fully discharged

0-3

d8 Empty
d9 Internal temperature, in degrees C
d10 Battery temperature, in degrees C
*cc Checksum *00-*FF
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RCS: Status da gravação

$PASHR,RCS,c1,d2,s3,d4,f5,f6,f7,d8,d9)*cc

Parameter Description Range

c1

Recording status: 
• Y: Data recording in progress; receiver will keep 

on recording data after a power cycle.
• N: No data recording in progress; after a power 

cycle, no recording will start either.
• S: No data recording in progress, but receiver 

will start recording data after a power cycle.
• R: Data recording in progress, but receiver will 

stop recording data after a power cycle.

Y, N, S, R

d2
Memory where data file is recorded:
• 0: Internal memory

s3 Data filename 255 char. max.
d4 Recording rate, in seconds: 0.05-960

f5

Occupation type:
• 0: Static
• 1: Quasi-static
• 2: Dynamic

0-2

d6
Occupation state:
• 0: In progress
• 1: No occupation

0-1

s7 Occupation name 255 char. max.
*cc Checksum *00-*FF
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RMC: Dados GNSS específicos recomendados mínimos
$GPRMC,m1,c2,m3,c4,m5,c6,f7,f8,d9,f10,c11,c12*cc

SBD: Status dos satélites BEIDOU
$PASHR,SBD,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

Parameter Description Range

m1 Current UTC time of position (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

c2
Status
• A: Data valid
• V: 

A, V

m3 Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
0-90
0-59.999999

c4 Direction of latitude N, S

m5 Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
0-180
0-59.999999

c6 Direction of longitude E,W
f7 Speed Over Ground, in knots 000.0-999.9
f8 Course Over Ground, in degrees (true) 000.0-359.9
d9 Date (ddmmyy) 010100-311299
f10 Magnetic variation, in degrees 0.00-99.9
c11 Direction of variation E, W

c12

Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid

A, D, N

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-37
d2 Satellite PRN number 1-37
d3 Satellite azimuth, in degrees 0-359
d4 Satellite elevation, in degrees 0-90
f5 Satellite B1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 Satellite B2 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 Satellite B3 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF
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SGA: Status dos satélites GALILEO (E1,E5a,E5b)
$PASHR,SGA,d1,n(d2,d3,d4,f5,,f7,c8,c9)*cc

SGL: Status dos satélites GLONASS
$PASHR,SGL,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

SGO: Status dos satélites GALILEO (E1,E5a,E5b,E6)
$PASHR,SGO,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,f8,f9,c10,c11)*cc

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-36
d2 SV PRN number 1-36
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV E1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 SV E5b signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 SV E5a signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-24
d2 SV PRN number 1-24
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV L1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 SV L2 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 SV L3 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-36
d2 SV PRN number 1-36
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV E1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 SV E5b signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 SV E5a signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f8 SV E6 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f9 Empty
c10 Satellite usage status
c11 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF
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SGP: Status dos satélites GPS
$PASHR,SGP,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

SIR: Status dos satélites IRNSS
$PASHR,SIR,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

SLB: Status dos satélites L-band
$PASHR,SLB,d1,n(d2,d3,d4,d5,f6)*cc

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-63
d2 SV PRN number 1-63
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV L1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 SV L2 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 SV L5 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status below)
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-7
d2 SV PRN number 1-7
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 Empty
f6 Empty
f7 SV L5 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status below)
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-11
d2 L-Band satellite number 01-07, 08-11
d3 Continuous tracking interval, in seconds
d4 SV azimuth angle, in degrees 0-359
d5 SV elevation angle, in degrees 0-90
f6 SV signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
*cc Checksum *00-*FF
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SQZ: Status dos satélites QZSS
$PASHR,SQZ,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

SSB: Status dos satélites SBAS
$PASHR,SSB,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc

TEM: Temperatura do receptor
$PASHR,TEM,s1*cc

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 0-5
d2 SV PRN number 1-5
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV L1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 SV L2 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f7 SV L5 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Number of visible satellites 1-44
d2 SV PRN number 1-39, 40-44
d3 SV azimuth in degrees 0-359
d4 SV elevation angle in degrees 0-90
f5 SV L1 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
f6 Empty field
f7 SV L5 signal/noise in dB.Hz 0.0-60.0
c8 Satellite usage status
c9 Satellite correcting status
*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range
d1 Receiver internal temperature, in thousandths of degrees
*cc Checksum *00-*FF
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THS: Rumo verdadeiro e status
$PASHR,TEM,f1,c2*cc

TTT: Marcador de eventos
$PASHR,TTT,d1,m2*cc

Parameter Description Range
f1 Last computed heading value, in degrees (true). 000.00-359.99

c2

Solution status:
• A: Autonomous
• E: Estimated (dead reckoning)
• M: Manual input
• S: Simulator
• V: Data not valid (including standby)

A, E, M, S, V

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

d1
Day of week:
• 1: Sunday
• 7: Saturday

1-7

m2 GPS time tag in hours, minutes, seconds 0-23:59:59.9999999
*cc Optional checksum *00-*FF
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VCR: Vetor e precisão
$PASHR,VCR,d0,c1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,c14*cc

Parameter Description Range
d0 Baseline number (see $PASHS,BRV) 1, 2, 3

c1

Baseline mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
• 3: RTK fixed
• 5: Other

0-3, 5

d2
Number of SVs used in baseline compu-
tation (L1 portion)

0-99

m3 UTC time (hhmmss.ss) 000000.00-235959.99

f4
First coordinate of delta antenna position, 
ECEF, in meters

±99999.999

f5
Second coordinate of delta antenna posi-
tion, ECEF, in meters

±99999.999

f6
Third coordinate of delta antenna posi-
tion, ECEF, in meters

±9999.999

f7 Standard deviation, first coordinate 99.999
f8 Standard deviation, second coordinate 99.999
f9 Standard deviation, third coordinate 99.999
f10 Correlation (half) ±9.999999
f11 Correlation (one third) ±9.999999
f12 Correlation (two third) ±9.999999
d13 Base station ID (same as GGA) 0-4095

c14
Baseline coordinate frame ID:
• 0: XYZ

0

*cc Checksum *00-*FF
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VCT: Vetor e precisão
$PASHR,VCT,c1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,d14,d15,d16,d17*cc

Parameter Description Range

c1

Baseline mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
• 3: RTK fixed
• 5: Other

0-3, 5

d2 Number of SVs used in position computation 3-26

m3 UTC time (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

f4
Delta antenna position, ECEF X coordinate (in 
meters)

±99999.999

f5
Delta antenna position, ECEF Y coordinate (in 
meters)

±99999.999

f6
Delta antenna position, ECEF Z coordinate (in 
meters)

±9999.999

f7 Standard deviation X coordinate (latitude) 99.999
f8 Standard deviation Y coordinate (longitude) 99.999
f9 Standard deviation Z coordinate (height) 99.999
f10 Correlation XY ±9.999999
f11 Correlation XZ ±9.999999
f12 Correlation YZ ±9.999999
d13 Base station ID (same as in GGA) 0-4095

d14
Baseline coordinate frame ID:
• 0: XYZ

0

d15 Baseline number 1-3

d16

VRS:
• 0: Physical
• 1: Virtual
• Empty: Not known

Empty, 0, 1

d17

Static mode assumption:
• 0: Static
• 1: Moving
• Empty: Not known

Empty, 0, 1

*cc Checksum *00-*FF
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VEL: Velocidade
$PASHR,VEL,f1,m2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,d9*cc 

VTG: Curso em relação ao solo e velocidade em relação 
ao solo

$GPVTG,f1,T,f2,M,f3,N,f4,K,c5*cc

ZDA: Data e hora
$GPZDA,ZDA,m1,d2,d3,d4,d5,d6*cc

Parameter Description Range
f1 Reserved 1
m2 Current UTC time of velocity fix (hhmmss.ss)
f3 Easting velocity, in m/s
f4 Northing velocity, in m/s
f5 Vertical velocity, in m/s
f6 Easting velocity RMS error, in mm/s
f7 Northing velocity RMS error, in mm/s
f8 Vertical velocity RMS error, in mm/s

d9
Applied effective velocity smoothing interval, 
in ms (empty if unknown)

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

f1,T
COG (with respect to True North)
T for “True” North: COG orientation

000.00-359.99

f2,M
COG (with respect to Magnetic North)
M for “Magnetic” North: COG orientation

000.00-359.99

f3,N
SOG (Speed Over Ground)
N for “knots”: SOG unit

000.00-999.999

f4,K
SOG (Speed Over Ground)
K for “km/hr”: SOG unit

000.00-999-999

c5

Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid

A, D, N

*cc Checksum *00-*FF

Parameter Description Range

m1 UTC time (hhmmss.ss)
000000.00-
235959.99

d2 Current day 01-31
d3 Current month 01-12
d4 Current year 0000-9999
d5 Local zone offset from UTC time (hour) -13 to +13
d6 Local zone offset from UTC time (minutes) 00-59
*cc Checksum *00-*FF
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