
Studenti: Bujor Dorin 

    Dinu Putin - putin.dinu@gmail.com

  Arsine Eduard - eduard.arsine@gmail.com

1. Rezumat, resurse materiale, timp/atributii echipa

2. Raport sintetic alternative solutie

3. Ciorna solutie

4. Descriere activitati implementare, secventa test

5. Raport final/ prezentare

Etape proiect:

1.Proiectul consta in realizarea un masini inteligente avînd la bază modulul Raspberry Pi.Va fi controlată wireless de pe o 

pagină web care la rîndul ei va fi găzduită pe servervul configurat pe Rpi. 

Drept resurse materiale am folosit:

1. 2 Motoare DC

2. Un driver L293D

3. Un stabilizator de curent 

4. Modulul RaspberryPi 2 Model B

5. Modulul Wi-Pi

6. 4 Baterii conectate în serii pentru alimentarea motoarelor DC și un Power Bank cu care alimentam modulul Rpi

7. Router Wireless pentru a crea o retea în care am conectat mașinuța, modulul Rpi și un telefon cu care vom controla 

mașinuța pe viitor.

Timp: am avut nevoie aproximativ de 7 zile pentru a realiza proiectul.

Atribuții:  Bujor Dorin - lipirea si conectarea driver-ului pentru controlarea motoarelor, conectarea stabilizatorului de curent

la circuit. A conectat mica noastră jucarie pe roate la modulul Raspberry Pi.

Arsine Eduard - a elaborat și a programat pagina web împreună cu Dinu Putin a scris codul în python pentru motoarele DC.

Putin Dinu - configurare Rpi și a serverului WEB, programare python.

2. Alternative de soluții:

Web-Server: PC, Raspberry Pi , FRDM

Soluție : Raspberry Pi

3.  Ciornă

http://raspberrywebserver.com/gpio/piface/building-a-remote-control-vehicle-using-a-raspberry-pi.html

4.  Folosind documentație de pe site-ul 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md

noi am “pregătit” modulul Rpi pentru noi începuturi . 

Următorul pas a fost instalarea bibliotecii WiringPi pentru a ne ușura programarea pinilor GPIO.

http://wiringpi.com/download-and-install/

După a urmat configurarea serverului web apache:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/web-server/apache.md

Am conectat modulul Wi-Pi la placa Raspberry Pi astfel am obținut remote acces la placa deja fără fire. 
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Următorul pas a fost conectarea motoarelor la driverul L293D conform schemei de conectare

am conectare sursa de curent pentru motoare și driver la un stabilizator de curent de 5 V pentru a nu expune riscului 

contrucția și am început a elabora codul în python pentru a face primele verificări.

import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

Motor1A = 16

Motor1B = 18

Motor2A = 19

Motor2B = 21

GPIO.setup(Motor1A,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor1B,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2A,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2B,GPIO.OUT)

print "Pornim motoarele..."

GPIO.output(Motor1A,GPIO.HIGH)

GPIO.output(Motor1B,GPIO.LOW)

GPIO.output(Motor2A,GPIO.HIGH)

GPIO.output(Motor2B,GPIO.LOW)

sleep(5)

GPIO.cleanup()

cam în așa mod au arătat primele teste. Am avut norocul sa pornească din prima ^_^ și îndată am început a elabora pagina 

web după modelul din laborator.



http://embedac.ro/SI/Lab/Lab13/Laborator13.htm

5. În așa mod s-a primit pînă la urmă mica noastra încercare de a pune un Raspberry Pi pe roți:


