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W naszym projekcie przedstawiamy urządzenie, które ma na celu zapobiec

pieszym przejście przez drogę w miejscu niedozwolonym. W tym celu

skonstruowaliśmy słupki, które w tym pomogą. Docelowym miejscem

użytkowania naszego projektu jest obszar wzdłuż jezdni. Gdy pieszy wejdzie

na drogę w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zostanie on poinformowany

sygnałem dźwiękowym, aby nie przechodził w tym miejscu przez drogę.

Nadjeżdżający kierowca zobaczy sygnał świetlny, który poinformuje go

o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Dodatkowym atutem jest to że nasze

słupki mogą być rozstawione również na pasach, ostrzegając kierowców o

pieszym na przejściu poprzez sygnał świetlny wokół pasów. Zaletą naszego

pomysłu jest jego ekologiczność i samowystarczalność, a to wszystko za

sprawą panelu fotowoltaicznego, który zapewnia nam zasilanie całego układu.

Zdjęcie 

słupka

Wstęp 

Zdjęcie wykonane przez autorów projektu.



Motywacja

Do naszego projektu zmotywował nas fakt jak wiele

osób umiera na drogach z powodu nieprzestrzegania

zasad bezpieczeństwa oraz braku zachowania

ostrożności. Aby zapobiec takiej sytuacji

przygotowaliśmy naszą koncepcję, która wspomoże

kierowców szczególnie w złych warunkach

pogodowych, kiedy widoczność jest mocno

ograniczona. Mamy nadzieję że po wprowadzeniu

naszego pomysłu ilość wypadków drogowych

z udziałem pieszych drastycznie zmaleje.

Źródło: https://contra-odszkodowania.pl/



Po przeanalizowaniu statystyk związanych z wypadkami drogowymi

z udziałem pieszych, doszliśmy do wniosku, że jest ich zbyt wiele. Statystyki

podają że, w roku 2019 wypadków z udziałem pieszych było 7005, w których

śmierć poniosło 793 osoby. Zakładając, że nasz projekt pozwoli zapobiec co

trzeciemu wypadkowi, ilość wypadków spadłaby do około 4600, a ilość

przypadków śmiertelnych zmniejszy się do około 520, w przypadku w którym

ilość niebezpiecznych sytuacji będzie podobna do roku 2019. W naszym

prototypie użyliśmy panelu fotowoltaicznego o mocy 20W. Jest on w stanie

naładować nasz akumulator o pojemności 7Ah, w nieco ponad 6h od

pełnego rozładowania. Zakładając, że w ciągu godziny słupek będzie

pracował 6 minut, energia zgromadzona w akumulatorze starczy na 350

godzin, czyli ponad dwa tygodnie.

Opis badań



Zasada działania

Grafika wykonana przez autorów projektu.

Pierwszym zastosowaniem naszego projektu jest zapobieganie 

przechodzeniu przez jezdnię obok pasów. Ma ono na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców. 

W momencie wejścia na jezdnię, słupki zaczynają świecić co 

daje informację kierowcy o zbliżającym się zagrożeniu, bez 

względu na warunki pogodowe. Oprócz tego pieszy usłyszy 

sygnał dźwiękowy, który poinformuje go o wkroczeniu na jezdnię.



Zasada działania 

Grafika wykonana przez autorów projektu.

Drugim zastosowaniem naszego projektu jest umiejscowienie słupków 

na przejściu dla pieszych, które zaczynają świecić w momencie 

wejścia na pasy przez pieszego. Dzięki takiemu zastosowaniu 

kierowca dostanie informację, aby zachować szczególną ostrożność.



Grono odbiorców

Źródł: https://www.polsatnews.pl/

Nasz projekt posiada bardzo szerokie grono odbiorców. Jest

nim każda osoba, która bierze udział w ruchu drogowym. Gdy

nasze słupki umieścimy w pobliżu szkół i przedszkoli

zwiększymy również bezpieczeństwo najmłodszych. Szczególną

uwagę zwróciliśmy na osoby niewidome, które mają problemy

podczas uczestniczenia w ruchu drogowym. Naszym pomysłem

wspieramy wszystkich i zwiększamy poziom ich bezpieczeństwa.



Schemat połączenia

Grafika wykonana przez autorów projektu.



Schemat połączenia

Opis schematu połączenia:

Od panelu fotowoltaicznego [1] o mocy 20W prowadzimy przewody do regulatora 

napięcia, który ładuje nasz akumulator [2] o pojemności 7Ah i napięciu 12V. 

Akumulatorem zasilamy fotokomórki [3] oraz przekaźnik czasowy [4]. Wyzwalacz 

z fotokomórki podłączamy do wejścia informacyjnego w przekaźniku czasowym. 

Taśmę led podłączam szeregowo między przekaźnik, a akumulator. 

Źródło: https://allegro.pl/
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Proces tworzenia

Zdjęcia wykonane przez autorów projektu.



Wnioski

Nasze urządzenie jest świetnym rozwiązaniem, które przyczyni się do

zmniejszenia liczby wypadków na drodze z udziałem pieszych. Sprawi to, że

zarówno piesi jak i kierowcy będą mogli poczuć się bezpieczniej i pewniej na

drodze. Ograniczy ilość przejść przez jezdnie w miejscach do tego

nieprzeznaczonych, a sygnały świetlne i dźwiękowe w przypadku próby

przejścia w tym miejscu pozwolą kierowcy zachować szczególną ostrożność

i dadzą mu informacje o zbliżającym się zagrożeniu.

Zdjęcie wykonane przez autorów projektu.



Koniec 

Dziękujemy za uwagę. 


