
Nume, prenume: 

• Bostan Maria Georgiana

Tema de proiect:

• Sistem de control a poziției scaunului

Rezumat: 

Modulul va controla cum va fi poziționat scaunul șoferului. Sistemul a fost gândit, în 

principiu, pentru poziționarea scaunului pentru buna statură a șoferului. Acesta va putea sa 

memoreze poziția cea mai frecventă, însa în cazul apariției unor schimbări sau a unor șoferi noi, 

sistemul va permite și schimabarea manuală a poziției.

Explorare documentară asupra temei (raport sintetic alternative soluție):

Soluția constă în realizarea unui sistem de poziționare a scaunului, folosind un Raspberry PI 3 

Model B, cu ajutorul unor servomotoare.

Servomotorul este un element component al unui sistem care funcțional implică poziții relative 

reglabile între anumite elemente componente ale sale.

- servomotorul este elementul component care acționează direct sau indirect asupra 

elementelor componente cu poziții relative reglabile

- servomotorul poate avea poziție fixă, blocat pe sistem, în imediata lui apropiere sau poate 

fi conținut în subsistemul unui element cu poziție reglabilă

- puterea motorului servomotorului determină viteza de modificare a poziției relative și 

frecvența de modificare a poziției relative

- puterea motorului servomotorului este invers proporțională cu nivelul de precizie al 

servomotorului



- soluția tehnică care definește servomotorul, implică soluții constructive simple, care 

funcțional, impun un consum redus de energie, o cinematică definită de mișcări lineare, circulare 

sau combinări ale acestora

- soluția tehnică care definește servomotorul are o arie largă de aplicabilitate, fiind 

concepută pentru o multitudine de sisteme, prin aceasta inducând soluțiile tehnice și constructive 

pentru sistemele în care este agreat funcțional, rezultatul global fiind soluții constructive compacte, 

modulate, interschimbabile, standardizate pentru servomotoare.

Servomotorul are trei pini de conectare, Vcc, masă și semnal. Necesită o putere de 5V 1A, 

care este furnizată de la o sursă de alimentare adecvată. 

Pe placa Raspberry Pi, pinul GPIO 22 este selectat ca pinul de semnal. Pinul GND al sursei 

de alimentare este conectat la pinul de masă al servo și, de asemenea, la al șaselea pin de pe 

Raspberry Pi. 

Moduri de funcționare: 

• Automat: sistemul va putea memora poziția de bază a șoferului care utilizează cel mai mult 

mașina

• Manual: în cazul unui nou șofer, acesta își va customiza poziția scaunului

Ciornă de soluție:

 Soluția constă în realizarea unui sistem de poziționare a scaunului, folosind un Raspberry PI

3 Model B, cu ajutorul unor servomotoare. Servomotoarele vor fi poziționate de o parte și de alta a 

scaunului, pentru controlul spătarului,  și unghiul la care se vor mișca acestea va fi stabilit de șofer.



Materiale necesare:

-Raspberry PI Model 3B

-Servomotor SG90

-Breadboard

-Fire

Exemplu de implementare




