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Tema proiectului:

• Vom monitoriza presiunea din roti, iar cand aceasta scade sub o anumita valoare, se va aprinde un 

martor in bord

Istoric:
Utilizarea senzorilor de presiune roti a inceput sa fie reglementata initial in SUA incepand cu anul 2000. Atunci, 

Administratia Pentru Siguranta Traficului (NHTSA) a elaborat documentul TREAD prin care se reglementeaza 

normele si implementarea sistemelor de monitorizare a presiunii aerului din anvelope de catre producatorii 

masinilor.

In Uniunea Europeana si implicit Romania, obligativitatea echiparii autovehiculelor cu acest tip de senzori a intrat

in vigoarea incepand cu data de 01 noiembrie 2014 ( aliniatul 5, art. 13 din Regulamentul (CE) nr.661/2009 .

Echiparea rotilor cu senzori de presiune, pe langa faptul ca este obligatorie, are multiple anvantaje, printre care cel

mai important este reducerea riscului de accidente.

Rezumat:

• Vom folosi o placuta Raspberry PI 3 Model B si 4 x Modul senzor presiune atmosferică BMP280

Vom conecta senzorul de presiune in felul urmator:

VCC -> +3.3V 

GND -> GND 

SCL -> Pin 5 analogic (A5)

SDA -> Pin 4 analogic (A4)

SDO -> GND (adresa slave 0x76)

CSB -> +3.3V 

*Vom folosi libraria Adafruit BMP280

Mod de functionare:

Atat timp cat contactul la masina este pus, sistemul va functiona.

Cand masina este oprita, la fel va fi si sistemul.



Mod de implementare:



Ciorna de soloutie:



Proiectul consta in folosirea unei placute Raspberry Pi ce va masura presiunea si temperatura

din roti. In momentul in care sistemul va fi pus pe masina va fi salvata valoarea de prag sub care 

presiunea nu trebuie sa scada. In momentul in care in una din roti presiunea va scadea sub acea 

valoare se va aprinde un martor in bord ce indica roata la care trebuie reglata presiunea.

Presiunea va fi convertita din PSI in kPa (1PSI ~=6.89 kPa). Aceasta va fi citita periodic si 

va fi transmisa mai departe informatia pentru a fi prelucrata.

In functie de datele pe care le primeste, programul va anunta soferul daca si unde mai exact 

trebuie sa se uite, ce roata nu se incadreaza cu valorile in ceea ce am stabilit initial.


