
Nume, prenume: 

• Popa Angelica Gabriela

Tema de proiect:

• Control ștergere geamuri din față

Rezumat: 

Modulul va controla când și cum se vor porni ștergătoarele de geamuri din față. Șoferul va putea seta

intervale de timp sau le va activa la nevoie, în două moduri: doar cu apă sau și cu soluție de curățat

Explorare documentară asupra temei (raport sintetic alternative soluție):

Soluția constă în realizarea unui sistem de control a ștergătoarelor de geamuri, folosind un Raspberry PI 3 

Model B, cu ajutorul unor servomotoare sau motoare pas cu pas.

Servomotoarele sunt motoare electrice speciale, de curent continuu sau curent alternativ cu viteză de rotație 

reglabilă într-o gamă largă în ambele sensuri având ca scop deplasarea într-un timp prescris a unui sistem mecanic

de-a lungul unei traiectorii date, realizând totodată și poziționarea acestuia la sfârșitul cursei cu o anumită 

precizie.



Sistemele de reglare automată moderne impun servomotoarelor următoarele performanțe:

• gamă largă de modificare a vitezei în ambele sensuri

• funcționare stabilă la viteză foarte mică

• constante de timp cât mai reduse

• fiabilitate și robustețe ridicate

• raport cuplu/moment de inerție cât mai mare

• suprasarcină dinamică admisibilă mare

• caracteristici de reglare liniare

Servomotoarele  electrice  se  folosesc  în  cele  mai  diverse  aplicații  cum  ar  fi  acționarea  roboților  industriali

universali,  a mașinilor unelte cu comanda numerică, a perifericelor de calculator, în acționarea imprimantelor

rapide, în tehnica aerospațială, instalații medicale etc

 



Moduri de funcționare: 

• Oprit -> ștergătoarele nu se vor activa în absența șoferului.

• Auto On Water/Mixed -> la intervale regulate, ștergătoarele se vor activa

• Manual On Water/Mixed -> la o apăsare de buton pentru fiecare opțiune, ștergătoarele se vor activa

Ciornă de soluție:

 Soluția constă în realizarea unui sistem de control a ștergătoarelor de geamuri, folosind un 

Raspberry PI 3 Model B, cu ajutorul unor servomotoare sau motoare pas cu pas. Cele doua motoare vor fi 

amplasate de o parte și de alta a parbrizului și se vor mișca/vor fi activate în concordanță cu modul de 

funcționare. Acestea vor fi blocate atunci când motorul este oprit. În caz contrar, vor fi activate la apăsare de 

buton, conform modului dorit. De asemenea, pentru modul Mixed, vor exista motoare care eliberează 

substanțe de curățare.

Mod de implementare:



Cod-exemplu:

import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(03, GPIO.OUT)

pwm=GPIO.PWM(03, 50)

pwm.start(0)

SetAngle(90)

pwm.stop()

GPIO.cleanup()

def SetAngle(angle):

duty = angle / 18 + 2

GPIO.output(03, True)

pwm.ChangeDutyCycle(duty)

sleep(1)

GPIO.output(03, False)

pwm.ChangeDutyCycle(0)

Materiale:

• Raspberry PI Model 3B

• Fire

• Servomotor/Motor pas cu pas

• Breadboard
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