
Nume, prenume: 

• Florea Oana

..

Tema de proiect:

• Controlul geamului unei mașini (Window Lifter)

Rezumat: 

Modulul va controla pozitia geamului unei masini (Window Lifter). Modulul are patru actiuni 

posibile: auto up/down si manual up/down.

Explorare documentara asupa temei (raport sintetic alternative solutie):

Soluția constă în realizarea unul sistem de control remote a geamurilor unei mașini, folosind un 

Raspberry PI 3 Model B, cu ajutorul unor motoare de curent continuu.

În prezent, pentru window lifter ele de pe masini, nu se mai folosesc senzori Hall pentru stabilirea 

poziției geamului, aceștia au fost înlocuiți cu algoritmul SLP (Sensorless Positioning). Acesta 

împarte cursa geamului într-un număr de regiuni (ex: 32 de regiuni pentru mașinile din gama 

Hyundai). De fiecare data cand se porneste mașina, geamul este decalibrat. Pentru a se calibra, 

acesta trebuie sa invete  poziția de hard block prin efectuarea unei curse complete pana la 

inchiderea geamului. În timpul calibrării, WL învață curentul necesar efectuarii mișcării pentru 

fiecare din cele 32 de zone ale geamului. După calibrare, în funcție de curentul consumat de 

motor, se poate afla și poziția geamului.

Functionalitati ale Window Lifterului:

• Anti-pinch

Aceasta este una din cele mai importante functionalitati, intrucat este prevazut de lege ca 

un geam nu poate efectua miscare de auto-up fara un algoritm de anti-pinch. În cadrul 

calibrarii se invata curentii specifici fiecarui segment din cursa geamului. La executia unei 

comenzi de auto-up, se compara curentul consumat de motor pentru fiecare segment si se 

compara cu cel de referinta. Daca diferenta dintre acestia depaseste un threshold 

prestabilit, atunci geamul va face reverse.

• Shortstroke

Aceasta functionalitate se regaseste pe masinile decapotabile si Coupé-uri deoarece 

acestea nu au cheder în partea superioara a portierei, si în cazul unei inchideri complete a 



geamului, acesta intra direct în plafonul masinii. Din acest motiv, atunci cand geamul este 

inchis complet si soferul vrea sa deschida portie, geamul ar putea fi deteriorat. Algoritmul 

de shortstroke misca geamul în jos pentru a nu se agata în cheder.

• Thermal protection

Exista mai multi algoritmi de thermal protection în functie de componenta vizatam ca de   

exemplu: Fet Thermal Protection (bazat pe temperatura de pe FET-uri), Motor Thermal 

Protection (bazat pe temperatura motorului), Dynamic Thermal Protection (bazat tot pe 

temperatura motorului, insa se tine cont si de temperatura ambientala). Infunctie de 

valoarea temperaturii, se  poate intra în una din starile de warning sau alert. În primul caz, 

se va termina comanda care se afla în desfasurare, dar nu se mai poate executa alta, iar în

cel de al doilea, se taie si requestul curent.

• SoftStop

Aceasta este o functionalitate foarte importanta care are scopul de a mentine într-o stare 

buna de unctionare mecanica geamului. În cazul în care acesta ajunge în pozitia de hard 

block, geamul va face un reverse, pentru detensionarea sufelor.  

Moduri de funcționare: 

• Oprit -> dacă șoferul nu este prezent în mașină motorul geamului nu va putea fi actuat.

• Auto Up/Down -> în cazul în care se va primi o astfel de comanda, motorul va fi actuat 

pana ce geamul va fi închis/deschis complet

• Manual Up/Down -> în acest caz, geamul va executa comanda pentru o perioada 

prestabilita de timp. 

  

Ciorna de solutii:

• Aplicația va fi activată la intrarea în laboratorul de SI. RPI își va trimite credențialele către 

un RPI master aflat în laborator pentru a fi înregistrat în cluster și a autoriza ce alte noduri îi

pot realiza acțiunea.

• Motorul geamului va fi actuat prin intermediul unei aplicații web, care va contine patru 

butoane, corespunzătoare mișcărilor de auto și respectiv manual

• Pentru a stabili poziția geamului, vom plasa în partea superioară a acestuia un senzor de 

distanță ultrasonic, care ne va preciza distanța rămasă până la inchidere

• În cazul unei comenzi de auto up, dacă geamul ajunge în hard block, vom opri motorul

• În cazul unei mișcări de up (auto sau manual), dacă geamul este deja închis, comanda nu 

va fi executată.

Materiale necesare:

• Motor de curent continuu



• Motor driver

• Fire conexiune

• Raspberry PI

Exemplu de implementare:

Cod python:

#!/usr/bin/env python

import sys

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(16,GPIO.OUT) #in1

GPIO.setup(18,GPIO.OUT) #in2

GPIO.setup(22,GPIO.OUT) #en



GPIO.output(16,GPIO.LOW)

GPIO.output(18,GPIO.LOW)

p=GPIO.PWM(22, 1000)

p.start(50)

param=sys.argv[1]

if param==str(1):

        #auto up

        p.ChangeDutyCycle(75) #viteza mai mare pe motor

        #pornim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        time.sleep(3.0)

        #oprim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        #print("Auto UP")

        f=open("/var/www/cmd.txt", "a")

        f.write("AUP")

        f.close()

if param==str(2):

        #auto down

        p.ChangeDutyCycle(75)

        #pornim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.HIGH)

        time.sleep(3.0)

        #oprim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        #print("Auto DOWN")

        f=open("/var/www/cmd.txt", "a")

        f.write("ADOWN")

        f.close()

if param==str(3):

        #manual up

        p.ChangeDutyCycle(50)



        #pornim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        time.sleep(1.0)

        #oprim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        #print("Manual UP")

        f=open("/var/www/cmd.txt", "a")

        f.write("MUP")

        f.close()

if param==str(4):

        #manual down

        p.ChangeDutyCycle(50)

        #pornim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.HIGH)

        time.sleep(1.0)

        #oprim motorul

        GPIO.output(16,GPIO.LOW)

        GPIO.output(18,GPIO.LOW)

        #print("Manual DOWN")

        f=open("/var/www/cmd.txt", "a")

        f.write("MDOWN")

        f.close()

Script php:

<html>

<head>

<?php

if (isset($_POST['aup']))

{

shell_exec('sudo /usr/bin/python /var/www/aup.py 1');

}

if (isset($_POST['adown']))

{

echo "ADOWN";



shell_exec('sudo /usr/bin/python /var/www/aup.py 2');

}

if (isset($_POST['mup']))

{

echo "MUP";

shell_exec('sudo /usr/bin/python /var/www/aup.py 3');

}

if (isset($_POST['mdown']))

{

shell_exec('sudo /usr/bin/python /var/www/aup.py 4');

}

?>

  <title>Remote Window Lifter </title>

</head>
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<center> <h1> <Font color='navy'>

Remote<br> Windw Lifter <br>

</h1></font>

<center>

<form method="post">

  <table

 style="width: 50%; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;"

 border="2" cellpadding="2" cellspacing="2">

      <tr>

        <td style="text-align: center;"><button name="aup">Auto UP</button></td>

        <td style="text-align: center;"><button name="adown">Auto DOWN </button></td>

      </tr>



      <tr>

        <td style="text-align: center;"><button name="mup">Manual UP</button></td>

        <td style="text-align: center;"><button name="mdown">Manual DOWN</button></td>

      </tr>

    </tbody>

 </table>

</form>

<br>
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</td>

</table>

</body>

</html>


