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Raspberry Pi som temperaturlogger 

Skrevet av: Sindre Rannem Bilden 
 

Raspberry Pi er en billig liten datamaskin som kan brukes til alt man måtte ønske. Med et par 
sensorer koblet til vil denne lille datamaskinen bli en utmerket laboratorieassistent som tar 
målinger og kan beregne det meste. Datamaskiner har de siste årene blitt et viktig 
hjelpemiddel i forskning, til både måling, modellering og beregning. Datamaskinen trenger 
ikke være kraftig før den gjør labarbeidet lettere og mer nøyaktig enn for hånd. Raspberry Pi 
sine signalpinner gjør det også enkelt å koble til sensorer som kan måle det som trengs. Denne 
rapporten vil utforske hvordan Raspberry Pi kan settes opp for å gi en temperaturlogger til 
andre forsøk. 
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Introduksjon 
Temperatur kan være viktig i mange 
eksperimenter, og da er det viktig å kunne 
kontrollere den så godt som mulig. Å måle denne 
manuelt er tidkrevende, ofte klarer man å få 
målinger med noen sekunders mellomrom om 
man har fokus kun på målingen, mellomrommet 
blir gjerne større om det i tillegg skal gjøres 
andre ting. En digital måleenhet kan ta 10 
målinger i sekundet og lagre opp mot tid, dette 
gir svært nøyaktige grafer og god kontroll på 
temperaturen. Målet er å lage en måleenhet 
som kan måle temperatur, og gi mulighet for å 
slå av/på en bryter ved gitte temperaturer. Dette 
gir mulighet for å holde temperaturen i en væske 
relativt konstant. 
 

Teori 
En temperatursensor endrer motstand med 
temperatur. Ved å kjenne hvordan motstanden 
endres med temperatur kan temperaturen 
bestemmes. En motstand gir analoge signaler, 
som er forskjellige fra digitale. Analoge signaler 
er kontinuerlige i motsetning til digitale signaler 
som går stegvis som vist i Figur 1. 
 
Raspberry Pi forstår kun digitale signaler så vi må 
bruke en analog til digital konverterer for å tolke 
signalene. Slike konvertere finnes i forskjellige 
oppløseligheter, der en av de billigste er YL-40 

[1], som har et 8-bit oppløsning av det digitale 
signalet. 
 

 
Figur 1. Sammenligning over variasjon i verdi for analoge og 
digitale signaler. 

 
Tabell 1. Utstyr som er brukt. 

Grunnutstyr Kilde Verdi 

Raspberry Pi 2, Modell B NetOnNet 400,- 
Ledninger for sensorer  Ebay 9,- 
Temperatursensor  
(NTC 3950 10K) [2] 

Ebay 9,- 

ADC-kort (YL-40) [1] Ebay 15,- 
Koblingsbrett 
(breadboard) 

Ebay 20,- 

Resistora Ebay 2,- 
aMed ca. samme motstand som termoresistoren 

 

Gjennomføring 
ADC-kortet kobles til en krets hvor motstanden 
endres med temperatur - temperatursensoren, 
vist i Figur 2. ADC-kortet har fire porter der AIN0 
har en lyssensor, AIN1 har en integrert 
temperatursensor, AIN2 er fri og AIN3 er koblet 
til en justerbar motstand. Oppsettet bruker den 
frie kretsen (AIN2) for å ikke få forstyrrelser fra 
andre komponenter. 
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Figur 2. Kretsoversikt for oppsett til temperatursensor. 

 

Tilrettelegge for signaler 
Sensorene bruker I2C signaler som kan gi flere 
signaler på en pinne. Raspberry pi støtter denne 
signalformen men den må aktiveres. Dette 
gjøres enklest i terminalen til Raspberry Pi med 
kommandoen: 
sudo raspi -config 

og velge Advanced Options, A7 I2C og svare ja til 
både bruk og default loading. 
Tilbake til terminalen skrives så kommandoen 
sudo nano / etc/ modules 

Nano er et kraftig skriveprogram som kan endre 
tekst på de fleste filer. Filen som vises vil se ut 
som under: 
#/ etc/ modules : kernel modules to load 

at 

boot time . 

# 

# This file contains the names of kernel 

modules that should be loaded 

# at boot time , one per line . Lines 

beginning with '#' are ignored . 

# Parameters gam be specified after 

module name . 

Under siste linje skrives: 
i2c -bcm2708 

i2c -dev 

For å klare å behandle signalet i Python må to 
pakker installeres, dette gjøres ved å koble 
Raspberry Pi til internett og skrive inn disse 
kommandoene. 
sudo apt-get install python - smbus 

sudo apt-get install i2c - tools 

Etter dette må Raspberry Pi starte opp på nytt, 
dette kan gjøres med kommandoen 
sudo halt 

Ti sekunder etter Raspberry Pi er avsluttet ble 
strømmen trukket ut og satt inn igjen for startup. 
For å teste om alt er riktig skrives kommandoen 
lsmod | grep i2c_ 

Raspberry Pi skal nå liste opp alle filer med i2c_ i 
navnet, listen skal inneholde filen i2c_bcm2708 
Adressen til ADC-kortet kan nå finnes med 
kommandoen 
sudo i2cdetect -y 1 

 

 
Figur 3. Raspberry pi (Nede til venstre) er koblet med 
5V(Hvit) og jord(Sort) til koblingsbrettet (Øverst), 5V (Lilla) 
og jord (Grå) sendes videre til ADC-kortet (Nede til høyre). 
ADC-kortet er koblet med AOUT(Rød) og AIN2(Grønn) til 
koblingsbrettet. Strømmen går gjennom termoelementet 
(Fra rød til grønn) hvor den splitter seg tilbake til ADC-kortet 
og gjennom motstanden. Motstanden er koblet videre til 
jord på koblingsbrettet (Gul). Signalet fra ADC-kortet 
sendes til Raspberry Pi med SDA(Gul) og SLC(Orange). 

 
Svaret skal ligne 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 

00: XX XX XX XX XX XX XX XX .. 

10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. 

20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. 

30: UU XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. 

40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX 48 XX .. 

50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. 

ADC-kortet YL-40 har adressen 0x48 som er viktig 
å huske til senere. Noter adressen som dukker 
opp i tabellen. 
 

Tolke signal i Python 
Signalene som kommer inn til Raspberry Pi er nå 
et tall fra 0 til 255, dette representerer hvor høy 
spenning som når tilbake til Pi i forhold til hvor 
mye som ble sendt ut. Dette tallet har ingen 
enkel sammenheng med temperatur, men ved 
hjelp av fysikk kan disse tallene tolkes. På nett 
finnes det flere formler relatert til hva signalene 



Gjør dette hjemme 2016 #001 

3 
 

fra ADC-kortet er og hvordan spenningen opp 
mot motstand er. 
 

 (1) 

 (2) 
 
Ved å se på RT som proporsjonal med VAIN (Ohms 
lov) kan likning 1 settes inn i for motstandene i 
likning 2 og man får likning 3. 
 

 (3) 
 
Her kan en referanseverdi settes inn og resten 
måles kontinuerlig. Det som gjenstår er koden 
som skal hente data og konvertere ved hjelp av 
likning 3. 
 
#!/ usr/bin/ python 

import smbus 

import time 

from math import log 

bus = smbus . SMBus (1) 

AOUT = 255 # Spenning ut 

######################################## 

adds = 0 x48 # adressen til ADC - kortet 

N = 8.0 # antall bit ADC - kortet har 

n = 2.0** N 

d0 = 100.0 # Ref. verdi fra ADC - kortet 

T0 = 25.0 # Temp . for d0 i Celcius 

B = 2700.0 #(3950) B- verdien 

######################################## 

def T(d): 

if d != 0: 

LN = log (n/d -1) - log(n/d0 -1) 

else : 

LN = 1E10 

return B/( LN+B/( T0 +273.0)) -273.0 

def read (): 

data = [0 ,0 ,0 ,0] 

for a in range (0 ,4): 

bus . write_byte_data (addr ,0 x40 \ 

| ((a+1) & 0x03 )) 

data [a] = bus. read_byte ( addr ) 

return data 

start = time . time () 

liste = [] 

tid = [] 

try: 

while True : #Kan erstattes med graf 

D = read () 

TD = T(D [2]) 

liste . append (TD) 

                                                           
1 Isvann har ca. 0 °C, kan også bruke andre termometere til 
å sjekke vannet. 

tid . append ( time . time ()- start ) 
print ('D=%i # T=%i' %(D[2] , TD )) 

time . sleep (0.5) 

except : 

plt . plot (tid , liste ) 

plt . xlabel ('Tid [s]') 

plt . ylabel (' Temp . [$^\ circ$C ]') 

plt . show () 

 
Programmet over henter signaler fra ADC-kortet 
og henter ut verdier med funksjonen read(), 
funksjonen T(d) konverterer ADC-verdien d til en 
temperatur i Celcius. Koden kan legges inn med 
nano Program .py  

og skrive inn hele koden, den kan senere kjøres 
Python Program .py 

 

Kalibrering 
Når programmet og oppsettet er klart må B-
verdien kalibreres, B-verdien er en standardverdi 
som gir et forhold mellom motstand og 
temperatur. Ved å bruke vann med en kjent 
temperatur1 kan sammenhengen mellom T fra 
koden og den kjente temperaturen 
sammenliknes, forskjellen er mest synlig langt 
vekk fra referansetempeaturen T0. Leverandøren 
av temperatursensoren legger som oftest ut B-
verdien, men denne blir påvirket av kretsen som 
brukes. Om koden overdriver temperatur-
endringen kan man senke B og omvendt, til det 
stemmer tilstrekkelig. 
 

 
Figur 4. Oversikt over verdier av D opp mot temperatur, det 
blå området er gyldighetsområdet for sensoren gitt av 
produsenten. 
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Figur 5. Bilde av temperatursensoren under kalibrering. 

 

Resultater 
Temperatursensoren var rask til å stabilisere seg 
på nye temperaturer, etter kalibrering viste den 
hjemmelagde termometeret relativt nøyaktige 
temperaturer der den vekslet maksimalt med 1 
°C. Ved å koble til en skjerm kan også 
temperaturen vises direkte på skjermen.  
 

Diskusjon 
Da temperatursensoren var relativt nøyaktig er 
dette en billig og god måte å lage en 
temperatursensor fra grunn av, om 
nøyaktigheten skal økes må selve kretsen endres 
til en som er mer sensitiv for endring i motstand. 
Disse kretsene kalles "Voltage Divider" og kan 
utforskes videre for forbedring av 
termometeret. For en bedre oppløsning kan også 
motstanden som er montert i kretsen endres litt 

(±5 k) for å se om temperatursensoren påvirker 
spenningen i større grad. ADC-kortet kan også 
byttes ut til en med høyere oppløsning 
(10/16/24-bit) men høy oppløsning blir fort dyrt. 
 

Konklusjon 
Et hjemmelaget termometer montert til 
Raspberry Pi er et godt prosjekt for å lære kretser 
og programmering, prosjektet gir god innsikt i 
hvordan virkeligheten kan tolkes inn til den 
digitale verden. Termometeret får en relativt 
god nøyaktighet men har mange forbedrings-
potensialer. 
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