
Nume, prenume: 

• Vereștiuc Daniel-Silviu

Tema de proiect:

• Reglarea pozițiilor oglinzilor

Rezumat: 

Modulul va regla automat poziția oglinzilor retrovizoare în funcție de fiecare șofer care va 

conduce mașina. Poziția preferată a oglinzilor va fi stocată în memoria programului, pentru fiecare 

șofer ce va utiliza (sau a utilizat) la un moment dat mașina.

Explorare documentara asupa temei (raport sintetic alternative solutie):

Solutia constă în realizarea unui sistem de pornire automată a sistemului de poziționare a 

oglinzilor  unei mașini, folosind un Raspberry PI 3 Model B, cu ajutorul unor servomotoare (sau cu 

ajutorul unor motoare de curent continuu cu feedback).

Butonul “virtual” ce controleaza oglinzile are 3 pozitii, stanga, dreapta si in mijloc (oprit), in ultima 

situatie, reglarea oglinzilor este oprita, aceasta pozitie dezactivand orice impuls de actionare a 

oglinzii, pentru a nu atinge accidental acel buton, aceasta fiind defapt o masura de siguranta 

impotriva actionarii nedorite din timpul mersului. Acest buton apare in modul “Ajustare”, pentru ca 

soferul actual sa poata regla preferintele.

Pentru initiere, masina va avea o pozitie “default” a oglinzilor. Daca nu se adauga un “sofer 

principal”, atunci ele vor ramane in pozitia prestabilita. Dupa ce se adauga un “sofer principal”, ele 

se vor deschide de fiecare data conform preferintelor selectate in meniu. Ulterior, acesta va avea 

posibilitatea de a adauga si alti soferi, care vor putea regla pozitia preferata de ei, ca oglinzile sa 

se seteze in pozitia respectiva in momentul conducerii masinii. 

Moduri de functionare: 

• Oprit -> dacă șoferul nu este prezent în mașină sistemul va avea oglinzile în poziția 

”închis”.

• Auto -> modulul detectează automat identitatea șoferului și reglează în mod automat poziția

oglinzilor. 

• Ajustare -> Șoferul va avea posibilitatea de a modifica preferințele.



• Manual -> dacă șoferul nu este în memorie, atunci acesta va trebui să seteze singur poziția

oglinzilor, care va fi memorată pentru utilizarea ulterioară a mașinii.

Conectare servo la RaspberryPi

Controlul servomotorului prin python:

p = GPIO.PWM(servoPIN, 50) # GPIO 17 for PWM with 50Hz

p.start(2.5) # Initialization

p.ChangeDutyCycle(7.5)

Servomotorul are nevoie de un semnal de control de frecventa 

50Hz (perioada de 20 ms). In aceasta perioada, semnalul activ

trebuie sa fie de 1-2 ms (duty cycle 5-10%)

Sistemul a fost ansamblat pentru a oferi stabilitate, si 

fiabilitate. Oglinzile pot fi pozitionate stanga-dreapta sau 

sus-jos, cu ajutorul celor doua slide-re de pe interfata WEB,

care a fost realizata cu limbaj HTML/CSS/PHP.



Acestea sunt accesate din browser (La momentul prezentarii s-

a demonstrat posibilitatea de a controloa pozitia oglinzilor 

folosind un browser de pe PC si smartphone).


