
/*********************************************************************************************************************************************** 

Eletrodex Eletrônica 

                                          

Este exemplo usa SoftwareSerial para se comunicar com o módulo GPS em pinos 8 e 9, então se comunica por SPI para registrar    esses dados em um cartão uSD.   Ele usa a 
biblioteca TinyGPS++ para analisar as strings NMEA enviadas pelo módulo GPS,  e imprime informações de GPS interessantes - separadas por vírgulas - em um arquivo recém-
criado  arquivo no cartão SD. 

  
  Recursos: 
  Biblioteca TinyGPS++ - https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/releases 
  Biblioteca SD (incorporada) 
  Biblioteca serial de software (incorporada) 
  
  **********************************************************************************************************************************************/ 
  

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <TinyGPS++.h> 

  

#define ARDUINO_USD_CS 8 // pino CS do cartão uSD (pino 8 no módulo GPS) 

  

/* Definições do arquivo de log: Lembre-se de que a biblioteca SD tem comprimentos máximos de nome de arquivo de 

 8,3 a 8 prefixo de caracteres,e um sufixo de 3 caracteres. Nossos arquivos de log são chamados de "gpslogXX.csv, 

 então "gpslog99.csv" é nosso arquivo máximo. */ 

#define LOG_FILE_PREFIX "gpslog" // Nome do arquivo de log. 

#define MAX_LOG_FILES 100 // Número de arquivos de log que podem ser feitos. 

#define LOG_FILE_SUFFIX "csv" // Sufixo do arquivo de log. 

char logFileName[13]; // Char string para armazenar o nome do arquivo de log. 

// Data a ser registrada: 

#define LOG_COLUMN_COUNT 8 

char * log_col_names[LOG_COLUMN_COUNT] = { 

  "Longitude", "Latitude", "Altitude", "Velocidade", "Curso", "Data", "hora", "Satelites" 

}; // log_col_names é impresso na parte superior do arquivo.. 

  

/* Controle de taxa de log */ 

#define LOG_RATE 5000 // Log a cada 5 segundos 

unsigned long lastLog = 0; // variável global para manter da o último registro. 

  

/* Definições do TinyGPS*/ 

TinyGPSPlus tinyGPS; // objeto tinyGPSPlus 

#define GPS_BAUD 9600 // Taxa de transmissão padrão do módulo GPS 

  

/* Definições da porta serial do Arduino GPS Shield: Se você estiver usando um Arduino Uno, Mega,  

RedBoard ou qualquer placa que use o 0/1 UART para programação/monitoramento serial, use SoftwareSerial:*/ 

#include <SoftwareSerial.h> 

#define ARDUINO_GPS_RX 3 // GPS TX, Arduino RX pin 

#define ARDUINO_GPS_TX 2 // GPS RX, Arduino TX pin 

SoftwareSerial ssGPS(ARDUINO_GPS_TX, ARDUINO_GPS_RX); // Criando um Software Serial 

  

/* Defina gpsPort para ssGPS se estiver usando SoftwareSerial ou Serial1 se estiver usando um Arduino com uma 

porta serial de hardware dedicada*/ 

#define gpsPort ssGPS  // Alternativamente, use Serial1 no Leonardo 

  

/*Define a porta do monitor serial. No Uno, Mega e Leonardo isso é 'Serial' em outras placas pode ser 'SerialUSB'*/ 

#define SerialMonitor Serial 



  

void setup() 

{ 

  SerialMonitor.begin(9600); 

  gpsPort.begin(GPS_BAUD); 

  

  SerialMonitor.println("Configurando o cartão SD."); 

 // Detectando a prersença do cartão para inicialização: 

  if (!SD.begin(ARDUINO_USD_CS)) 

  { 

    SerialMonitor.println("Erro na inicialização do cartão SD"); 

  } 

  updateFileName(); // Cada vez que iniciamos, criamos um novo arquivo, incrementamos o número 

  printHeader(); // Imprime um cabeçalho no topo do novo arquivo 

} 

  

void loop() 

{ 

  if ((lastLog + LOG_RATE) <= millis()) 

  { // Se passaram LOG_RATE milissegundos desde o último log: 

    if (tinyGPS.location.isUpdated()) // Se os dados do GPS são válidos 

    { 

      if (logGPSData()) // Registra os dados do GPS 

      { 

        SerialMonitor.println("GPS Registrado."); // Imprime uma mensagem de depuração 

        lastLog = millis(); // Atualiza a variável lastLog 

      } 

      else // Se houver falha ao registrar o GPS 

      { // Imprime um erro, não atualiza lastLog 

        SerialMonitor.println("Falha ao registrar novos dados de GPS."); 

      } 

    } 

    else // Se os dados do GPS não forem válidos 

    { 

      // Imprime uma mensagem de depuração. Talvez ainda não tenhamos satélites suficientes. 

      SerialMonitor.print("Sem dados de GPS: "); 

      SerialMonitor.println(tinyGPS.satellites.value()); 

    } 

  } 

  

  // Se não estivermos logando, continue a "alimentar" o objeto tinyGPS: 

  while (gpsPort.available()) 

    tinyGPS.encode(gpsPort.read()); 

} 

  

byte logGPSData() 

{ 

  File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); //Abre o arquivo de log 

  

  if (logFile) 



  { // Imprime longitude, latitude, altitude (em pés), velocidade (em mph), curso 

    // em (graus), data, hora e o número de satélites. 

    logFile.print(tinyGPS.location.lng(), 6); 

    SerialMonitor.print("Longitude: "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.location.lng(), 6); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.location.lat(), 6); 

    SerialMonitor.print("Latitude: "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.location.lat(), 6); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.altitude.feet(), 1); 

    SerialMonitor.print("Altitude(Pés): "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.altitude.feet(), 1); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.speed.mph(), 1); 

    SerialMonitor.print("Velocidade (mph): "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.speed.mph(), 1); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.course.deg(), 1); 

    SerialMonitor.print("Curso (graus): "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.course.deg(), 1); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.date.value()); 

    SerialMonitor.print("Data: "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.date.value()); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.time.value()); 

    SerialMonitor.print("Hora fuso GMT: "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.time.value()); 

    logFile.print(','); 

    logFile.print(tinyGPS.satellites.value()); 

    SerialMonitor.print("Satélite: "); 

    SerialMonitor.println(tinyGPS.satellites.value()); 

    logFile.println(); 

    logFile.close(); 

  

    return 1; // Retorna com sucesso 

  } 

  

  return 0; // Se falhar ao abrir o arquivo, retorna falha 

} 

  

// printHeader() - imprime os nomes em oito colunas no topo do nosso arquivo de logfile 

void printHeader() 

{ 

  File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); //Abre o arquivo de log 

  

  if (logFile) // Se o arquivo de log foi aberto, imprime os nomes nas colunas no arquivo 

  { 

    int i = 0; 



    for (; i < LOG_COLUMN_COUNT; i++) 

    { 

      logFile.print(log_col_names[i]); 

      if (i < LOG_COLUMN_COUNT - 1) // Se for qualquer coisa menos a última coluna 

        logFile.print(','); // imprime a vírgula 

      else // Se for a última coluna 

        logFile.println(); // imprime a nova linha 

    } 

    logFile.close(); //fecha o arquivo 

  } 

} 

  

/* updateFileName() - Examina os arquivos de log já presentes em um cartão, 

e cria um novo arquivo com um índice de arquivo incrementado.*/ 

void updateFileName() 

{ 

  int i = 0; 

  for (; i < MAX_LOG_FILES; i++) 

  { 

    memset(logFileName, 0, strlen(logFileName)); //Limpa a string logFileName 

    // Defina logFileName como "gpslogXX.csv": 

    sprintf(logFileName, "%s%d.%s", LOG_FILE_PREFIX, i, LOG_FILE_SUFFIX); 

    if (!SD.exists(logFileName)) // Se o arquivo não existir 

    { 

      break; // Finaliza o loop. 

    } 

    else // se não: 

    { 

      SerialMonitor.print(logFileName); 

      SerialMonitor.println("existe"); // Imprime uma declaração de depuração 

    } 

  } 

  SerialMonitor.print("Nome do arquivo: "); 

  SerialMonitor.println(logFileName); // Debug imprime o nome do arquivo 

} 


