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Projekt Viber to kamizelka stworzona na potrzeby rowerzystow, majca zapewnic im bezpie-
czenstwo oraz wiekszy komfort jazdy. Niepozrny ksztalt kryje w sobie radar ktory wykrywa 
pojazdy jadace za nim. Poprzez pulsacyjne wibracje w gornej czesci plecow daje kierujacemu 
sygnal o zblizajacym sie aucie. Wykorzystanie odblaskowych materiałów zwraca uwagę kieru-
jącego autem na rowerzystę, tym samym podnosząc bezpieczeństwo obojga uczestników 
ruchu.
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Dynamiczny odblaskowy wzór został naniesiony za pomoca termowgrzewalnej foli typu flock.

Od strony wewnętrznej znajdują się dwie kieszenie 
dające swobodny dostęp do perforowanej maty oraz 
części elektronicznych. Od strony wewnętrznej 
wszysta jest także siatka piankowa mająca izolować 
materiał od pleców i pozwalać na swobodny prze-
pływ powietrza.
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Na zewnętrznej części 
kamizelki znajdują się 
poziomepasy oraz rzep 
umożliwiające skracanie 
kamizelki w zależności od 
wzrostu i długości pleców 
użytkownika. Dodatkowo 
logo w centralnej części 
łopatek oraz metka z 
logiem dodają formie 
markowości i atrakcyjne-
go wygądu.
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Działanie Vibera polega na 
ostrzeganiu rowerzysty o zbliża-
jącym się za nim pojeździe samo-
chodowym.
Gdy auto zostanie wykryte przez 
czujnik laserowy o zasięgu 40 m, 
a kamera zidentyfikuje obiekt 
rowerzysta zostaje poinformo-
wany poprzez wibracje w górnej 
częsci pleców. Wraz ze zbliża-
niem się auta, zwiększa się czę-
stotliwość wibracji, aż do wymi-
nięcia rowerzysty. Takie działanie 
pozwoli uniknąć odwracania się 
w celu sprawdzenia drogi, wjeż-
dżania rowerzysty pod auto, gdy 
chce skręcić w lewo lub wjechać 
na środek jezdni. System pozwoli 
także uniknąć odruchów bezwa-
runkowych spowodowanych 
nagłym przejazdem samochodu 
oraz da czas na zjechanie bliżej 
prawej strony jezdni.

Działanie
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Model obudowy na elektronikę zaprojektowany został, aby umieścić w nim czujnik laserowy 
lidar (rys.1) oraz kamerę cyfrową (rys.2), które za pomocą podłączonego do akceleratora (rys.4) 
serwomechanizmu (rys. 5) zasilanego baterią polimerową litowo-jonową (rys. 6) utrzymyane 
są cały czas prostopadledo podłoża.Zares poruszania się czujników to 55 stopni.  Sygnał 
dostarczany z nich jest analizowany przez mikroprocesor (rys. 3), który z kolei informuje 
silniczki wibracyjne (rys. 7) umieszczone w górnej częsci pleców, by drżały pulsacyjnie, zwięk-
szając swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się samochodu, aż do jego wyminięcia. Niebie-
skie diody mają za zadanie informować o stanie zużycia baterii.

rys. 1

rys.6 rys. 7

rys. 2

rys. 3rys. 4

rys. 5

Obudowa i elektronika
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Układ silniczków i elektroniki umieszczony jest na perforowanej macie, która trzyma odpo-
wiednie komponenty na właściwym miejscu. Powyższe zdjęcia prezentują prototyp obudo-
wy wydrukowany techniką 3D oraz silniczki umieszczone w kapsułkach, również wydrukowa-
nych w 3D. Wewnątrz obudowy znajdują się diody, bateria oraz płytka służące na razie jako 
atrpa działania, by pokazać pracę silniczków.
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Proces powstawania

szkice, koncepcja, wizualizacja...

Działanie Vibera polega na 
ostrzeganiu rowerzysty o zbliża-
jącym się za nim pojeździe samo-
chodowym.
Gdy auto zostanie wykryte przez 
czujnik laserowy o zasięgu 40 m, 
a kamera zidentyfikuje obiekt 
rowerzysta zostaje poinformo-
wany poprzez wibracje w górnej 
częsci pleców. Wraz ze zbliża-
niem się auta, zwiększa się czę-
stotliwość wibracji, aż do wymi-
nięcia rowerzysty. Takie działanie 
pozwoli uniknąć odwracania się 
w celu sprawdzenia drogi, wjeż-
dżania rowerzysty pod auto, gdy 
chce skręcić w lewo lub wjechać 
na środek jezdni. System pozwoli 
także uniknąć odruchów bezwa-
runkowych spowodowanych 
nagłym przejazdem samochodu 
oraz da czas na zjechanie bliżej 
prawej strony jezdni.
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pierwsze próby prototypowania...
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szukanie formy obudowy, wydruk prototypu w 3D...
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konstrukcja i szycie właściwego prototypu...



szycia ciąg dalszy...
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wycinanie i wgrzewanie odblasków...
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sesja zdjęciowa...

14



15


