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Emil SADOWSKI 

REJESTRATOR WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH  

NA RASPBERRY PI 

 

W artykule omówiono i przedstawiono zbudowany układ dokonujący rejestracji wybranych czynników środowiskowych t.j. 

temperatura (w zakresie -55 ÷ +125°C), wilgotność (0÷100%) i ciśnienie (300÷1100hPa). Dzięki tym informacjom możemy 

wyznaczyć punkt rosy, odnotować skrajne przypadki warunków klimatycznych, które najczęściej powodują uszkodzenia urządzeń 

elektronicznych. Zastosowany popularny minikomputer typu Raspberry Pi 3 wyposażony jest w port GPIO posiadający m.in. 1-

Wire, SPI czy I2C umożliwiający podłączenie różnych rodzajów przetworników. Całość pracuje jako niezależne urządzenie 

oparte na systemie Linux i komunikuje się z otoczeniem m.in. poprzez sieć Wi-Fi. W niniejszym artykule zostały także zaprezen-

towane wyniki z przeprowadzonych pomiarów. 

 

WSTĘP 

Wszystkie urządzenia elektryczne są narażone podczas produk-
cji, transportu oraz eksploatacji na oddziaływanie zespołu czynników, 
charakterystycznych dla danego środowiska – tworzących razem 
tzw. „warunki środowiskowe”. Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń 
urządzeń elektronicznych zaliczane są czynniki klimatyczne. Tempe-
ratura (najczęściej wzrost) i jej wahania są wynikiem wydzielania się 
ciepła wewnątrz urządzenia podczas jego pracy oraz zmiana ciepłot 
otaczającego powietrza. [1], [2] 

Warunki eksploatacji samochodowych urządzeń elektronicz-
nych są ̨ bardzo trudne,  elementy półprzewodnikowe są ̨ czułe na 
zmiany temperatury i wilgotności, na udary mechaniczne i wibracje, 
na korozyjne oddziaływanie wody. Urządzenia elektroniczne w pojaz-
dach podlegają ̨ zmianom temperatury w bardzo szerokim zakresie w 
zależności od miejsca zainstalowania w samochodzie. Przyjmuje się ̨ 
dla przedziału pasażerskiego zakres zmian temperatury od -
30...+85°C, natomiast dla przedziału silnikowego od -40...+125°C. 
Podane temperatury są ̨ bardzo często przekraczane i np. w prze-
dziale pasażerskim ekstremalne temperatury występują w gorące let-
nie dni, tablica przyrządów i tylna półka nagrzewa się do ponad 

110°C. [8] 

1. CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE 

Przez pojęcie czynników środowiskowych rozumie się wszystkie 
zjawiska fizyko-chemiczne oddziałujące na urządzenie. Od warun-
ków środowiskowych, w których pracuje urządzeni, zależy w dużym 
stopniu jego żywotność oraz średni czas międzyawaryjny. Stopień 
oddziaływania może być różny i nie zawsze ten sam czynnik środo-
wiskowy ma charakter destrukcyjny, tzn. nie zawsze musi być zali-
czany do czynników narażeniowych. Dla każdego czynnika istnieje 
granica, po której przekroczeniu, jej działanie zaczyna być niebez-
pieczne. 

1.1. Temperatura 

Podwyższona lub obniżona temperatura powoduje zmianę fi-
zyczną i chemiczną własności materiałów, z których wykonane są 

poszczególne elementy urządzeń. Wraz ze zmianą temperatury 
zmienia się nie tylko objętość, twardość, sztywność oraz własności 
elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów, ale w niektórych 
przypadkach także i powinowactwo chemiczne z innymi substan-
cjami. Najistotniejszym czynnikiem przyspieszającym starzenie są 
temperatury wysokie oraz nagłe zmiany temperatur. 

1.2. Wilgotność 

Podwyższona lub obniżona wilgotność prowadzi do różnorod-
nych zmian fizycznych materiałów. Przeniknięcie wilgoci do materia-
łów dielektrycznych wiąże się ze zmniejszeniem rezystancji izolacji i 
wzrost strat dielektrycznych. To właśnie wilgoć i zanieczyszczenia 
powietrza stanowią decydujący czynnik ułatwiający korozję. 

Względną wilgotność 60÷70% traktuje się jako wilgotność nor-

malną. W przypadku gdy ilość pary wodnej w powietrzu wzrośnie do 
ilości większej niż w warunkach nasycenia, lub gdy obniży się tem-
peratura poniżej punktu rosy, to nadmiar ulega skropleniu. 

1.3. Ciśnienie atmosferyczne 

Niskie ciśnienie utrudnia wymianę ciepła. Powoduje także szyb-
sze starzenie się niektórych materiałów, przez szybszą utratę części 
lotnych. Przy zmianach ciśnienie zmienia się m.in. wytrzymałość na-
pięciowa powietrza, powoduje to konieczność innego wymiarowania 
elementów, t.j. zwiększania odległości między elementami znajdują-
cymi się pod napięciem lub całkowitej ich hermetyzacji. 

2. CZUJNIKI 

W przedstawionym rejestratorze czynników środowiskowych za-
stosowano trzy rodzaje czujników, które mierzą parametry ważnych 
elementów narażeniowych z grupy czynników klimatycznych. 

2.1. Pomiar temperatury 

Dallsa Semiconductors DS18B20 jest cyfrowym termometrem o 
programowalnej rozdzielczości, posiada unikalny 64 bitowy nr se-
ryjny. Jego dokładność wynosi 0,5°C dla zakresu -10°C do 85°C, a 
całkowity zakres pomiarowy obejmuje -55 ÷ +125°C. Wyjściowa tem-
peratura jest wyskalowana w stopniach Celsjuszach.
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Rys.1. Schemat blokowy użytego czujnika temperatury [5]. 

 
Tab.1.Zależności zadanej rozdzielczości pomiarowej  

a czasem konwersji  
Rozdzielczość Maksymalny czas konwersji 

9-bit 0,5°C 93,75 ms (tCONV/8) 

10-bit 0,25°C 187,5 ms (tCONV/4) 

11-bit 0,125°C 375 ms (tCONV/2) 

12-bit 0,0625°C 750 ms (tCONV) 

2.2.  Pomiar wilgotności 

Wilgotność bezwzględna lub wilgotność absolutna (ang. abso-
lute humidity): 

𝑑 =
𝑚𝑉

𝑉
 (1) 

 

gdzie: mv określa stosunek masy pary wodnej do zajmowanej przez 
nią ̨ objętości V (gęstość pary wodnej). Jest to wielkość prosta poję-
ciowo, ale trudna do wykorzystania w praktyce pomiarowej.  

 
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej, pv jest to ciśnienie wywierane 

przez cząsteczki pary wodnej w stanie nienasyconym lub nasyco-
nym. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej, pvs oznacza ci-
śnienie wywierane przez cząsteczki pary wodnej w stanie nasycenia.  

Temperatura punktu rosy (ang. dew-point temperature), Tdp jest 
to temperatura, do której należy schłodzić izobarycznie parę̨ wodna ̨ 
(lub mieszaninę ̨ parowo-gazowa ̨), aby osiągnęła ona stan nasycenia.  

Wilgotność względna oznaczana jest najczęściej symbolem RH 
(ang. relative humidity) i określa ona w procentach stosunek masy 
pary wodnej zawartej w danej objętości badanego powietrza w znanej 
temperaturze, do maksymalnej zawartości pary wodnej w powietrzu 
o tej samej objętości i temperaturze (tzn. do zawartości pary wodnej 
w stanie nasycenia). Wilgotność względna ̨ RH (T, p) najłatwiej jest 
wyrazić poprzez stosunek ciśnień cząstkowych pary wodnej:  

𝑅𝐻(𝑇, 𝑝) =
𝑝𝑉(𝑇)

𝑓(𝑇, 𝑝) ∙ 𝑝𝑉𝑆(𝑇)
∙ 100% (2) 

 

gdzie: RH(T, p) – wilgotność względna w temperaturze T, przy ciśnie-
niu całkowitym powietrza p;  

pv(T) – aktualne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w tempera-
turze T;  
pvs(T) – ciśnienie nasyconej pary wodnej w temperaturze T;  
f(T,p) – współczynnik zwiększenia dla nasyconej pary wodnej 
w powietrzu o temperaturze T i ciśnieniu całkowitym p.  

 
Zastosowany czujnik DHT22/AM2302, mierzy temperaturę i wil-

gotności,  posiada interface 1-wire. Mierzy wilgotność powietrza od  
0% do 100% RH z rozdzielczością 0.1% oraz temperaturę z zakresu 
od -40 ºC do 80ºC z dokładnością +/- 0,5°C. 

 
Rys. 2. Błąd pomiaru wilgotności względnej dla 25°C [7]. 

2.3. Pomiar ciśnienia 

Siła, z jaką słup powietrza atmosferycznego działa na jednostkę 
powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciśnienie powietrza zmienia się 
w przybliżeniu wykładniczo wraz z wysokością nad poziomem morza, 
im wyższa wysokość tym ciśnienie jest mniejsze. Ciśnienie normalne 
- na poziomie morza przyjęto jako 1013,25 hPa.  Ciśnienie możemy 
podzielić na: ciśnienie bezwzględne i ciśnienie względne. 

Ciśnienie bezwzględne (ang. absolute) – to ciśnienie, które wy-
stępuje w danym miejscu pomiarowym (barometr). 

Ciśnienie względne (ang. relative) – to ciśnienie zredukowane 
do poziomu morza (zwane także ciśnieniem znormalizowanym), czyli 
jest ciśnieniem, jakie wystąpiłoby danego dnia w danym miejscu 
gdyby znajdowało się na poziomie morza. 
Wzór na redukcję ciśnienia do poziomu 0 m: 

𝑝𝑠 = 𝑝0𝑒
𝑔ℎ
𝑟𝑡  (3) 

 

gdzie:  
p0 – ciśnienie bezwzględne (na poziomie stacji) [hPa]; 
 g – przyspieszenie ziemskie (g≈9,81); 
r – indywidualna stała gazowa (r≈287,05) [J/(kg·K)]; 
h – wysokość barometru n.p.m. [m]; 
T – średnia temperatura warstwy od poziomu morza do poziomu 

barometru [K]. 
 
Ciśnienie względne podaje się w prognozach pogody, aby unik-

nąć jednoczesnego podawania wysokości nad poziomem morza, na 
której dokonano przewidywań lub pomiaru. 

Moduł BMP280 z cyfrowym barometrem firmy Bosch umożliwia 
pomiar ciśnienia w zakresie od 300 do 1100 hPa z dokładnością 1 
hPa i maksymalnej rozdzielczości 0.0016 hPa w trybie ultra wysokiej 
dokładności. Próbkowanie wynosi ponad 157 Hz. Układ oparty jest 
na technologii piezorezystancyjnej. Posiada wbudowany czujnik tem-
peratury od 0 ºC do 65ºC z dokładnością +/- 0,5°C. Układ komunikuje 
się za pomocą magistrali I2C lub SPI. 

 
Rys. 3. Schemat blokowy zastosowanego czujnika ciśnienia [6]. 
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3. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA 

Sercem systemu Raspberry Pi jest procesor multimedialny Bro-
adcom BCM2837 typu SoC (ang. System-on-Chip) w architekturze 
ARM. System Raspberry Pi 3 B działa zasilany prądem o napięciu 
5,1V DC i natężeniu do 2,5A pod kontrola ̨ systemu operacyjnego 
GNU/Linux. Procesor Broadcom to quad-core 64-bitowy ARM-8 Cor-
tex-A53 1,2 GHz. Ponadto płytka posiada 1 GB pamięci RAM 
LPDDR2 @ 900 MHz, wbudowany moduł WiFi i Bluetooth 4.1 oraz 
cztery gniazda USB, HDMI, 40 GPIO, złącza na kartę microSD, port 
Ethernet, CSI (ang. Camera Serial Interface), DSI (ang. Display Se-
rial Interface). 

Złącze GPIO (ang. General Purpose Input/Output). Jest to 40 
pinowy port służący do komunikacji pomiędzy elementami systemu 
komputerowego, takimi jak mikroprocesor czy różne urządzenie pe-
ryferyjne. Wyposażone jest w 1-Wire, SPI I2C, UART, oraz piny zasi-
lania 5V i 3,3V. 

Magistrala 1-Wire używana jest w przypadku jednego układu 
nadrzędnego i wielu urządzeń podrzędnych i definiowana jest jako 
jednoprzewodowa. Układ DS18B20 jest zawsze układem podrzęd-
nym (Slave). Wszystkie dane i komendy przesyłane są ̨ od najmłod-
szego do najstarszego bitu. Wszystkie urządzenia komunikują ̨ się ̨ z 
linią danych przez otwarty dren lub trójstanowy port. Takie założenia 
pozwalają ̨ na stwierdzenie kiedy nie transmitowane sa ̨ dane magi-
strala ̨, tym samym kiedy magistrala może być dostępna do użytku 
przez inne urządzenie. Port danych układu DS18B20 jest typu 
otwarty dren. Magistrala 1-Wire potrzebuje zewnętrznego podcią-
gnięcia rezystorem do zasilania (ang. pull-up; ok. 4,7kΩ), na tej sa-
mej linii zainstalowano także czujnik DHT2302.   

Czujnik ciśnienia BMP-280 połączony jest przy pomocy magi-

strali I2C. Do transmisji wykorzystywane są dwie dwukierunkowe li-
nie: SDA – linia danych (ang. Serial Data Line) i SCL – linia zegara 
(ang. Serial Clock Line). Obydwie linie są na stałe podciągnięte do 
źródła zasilania poprzez rezystory podciągające. I²C używa logiki do-
datniej, a więc stan niski na magistrali odpowiada „0” logicznemu, na-
tomiast stan wysoki „1” logicznej. 

Cały układ rejestrujący może być zasilany z instalacji od 12V a 
pobór energii nie przekracza 10W. Dane są zbierane w formacie .csv, 
a komunikacja z urządzeniem odbywa się po przez Wi-Fi 

 

 
Rys. 4. Rejestrator czynników środowiskowych wraz z czujnikami. 

 

 
Rys. 5. Konfiguracja GPIO w Raspberry i odczyt 1-Wire poprzez 
SSH. 

4. WYNIKI POMIARÓW 

Wszystkie zastosowane czujniki są fabrycznie skalibrowane, a 
wartości poprawki znajdują się wewnątrz pamięci czujników. Dane z 

przetworników są odczytywane i archiwizowane co 1 minutę na kar-
cie SD. 

 

 
Rys. 6. Rejestracja wilgotności oraz temperatury (t=24 godziny) 

 

 
Rys. 7. Rejestracja ciśnienia i temperatury (t=96 godzin).  

 

Ciśnienie atmosferyczne zmienia się w stosunkowo małym za-
kresie i nie ma znaczącego wpływu na terenie równinnym czy nizin-
nym. Wskazania czujnika ciśnienia są pomiarami bezwzględnymi. 
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Rys. 8. Widok parametrów bieżących w przeglądarce mobilnej na te-
lefonie. 

 

Pomiary były zrealizowane w sumie przez kilkadziesiąt dni, w 
jednakowych warunkach instalacyjnych. W efekcie dokonano porów-
nania między wartościami fizycznymi wybranych czynników klima-
tycznych w zależności od warunków pogodowych. 

PODSUMOWANIE 

Zrealizowany układ rejestrujący nadaje się do zastosowania za-
równo w transporcie lądowym, wodnym jak i lotniczym (np. BSP - 
gdzie każde 8 metrów w górę oznacza ciśnienie niższe o ok. 1 hek-
topaskal). 

Przedstawione na rysunkach rozkłady danych czynników środo-
wiskowych mogą posłużyć do oszacowania w dalszym etapie o cza-
sie żywotności urządzeń elektronicznych, czy też punkcie rosy. Po-
nadto przedstawione ilustracje dostarczają informacji o skrajnych 
przypadkach czynników klimatycznych w danym okresie. 

W dalszych pracach przewidziano rozbudowę o kolejne czujniki 
parametrów środowiskowych, także mające wpływ na urządzenia 
elektroniczne m.in. czujniki oblodzenia, pyłu, czy też promieniowania 
oraz o odczyt pozycji przy pomocy GPS. 
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Recorder of selected environmental factors on raspberry pi 

The article discusses how the system of registration of se-

lected environmental factors was described: temperature (-55 ÷ 

+125°C), humidity (0÷100%) and pressure (300÷1100hPa). 

With this information we can determine the dew point, note the 

extreme cases of climatic conditions, which often cause damage 

to electronic devices. The popular Raspberry Pi 3 include GPIO 

port. 1-Wire, SPI or I2C for connecting different types of trans-

ducers. The whole works as an independent device based on Linux 

and communicates with the environment, among others. via Wi-

Fi. This article also presents the results of the measurements. 
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Rys. 9. Rejestracja wszystkich użytych czujników wraz z wyznaczonym punktem rosy (t=48 godzin) 
 


