BIER BEWAREND EN BEWAKENDE BOX
CONCEPT SCHETS

Servomotor
Piezzo buzzer

Led strips

Trilmotor
Lichtsensor
Drukknop
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BIER BEWAREND EN BEWAKENDE BOX
CONCEPT
Probleem en oplossing

Value Proposition

Probleem: als we na de wedstrĳd een
koud biertje willen heb ik die altĳd bĳ
mĳ in mĳn bier box. Mĳn teamgenoten
weten dat ook en zonder vragen pakken
ze steeds bier daaruit waardoor ik soms
zelf naast de pot pis en het bier al op is
als ik onder de douche vandaan kom of
nog aan het rekken ben.

De eigenaar van de box heeft een gerust
gevoel wetende dat de bierbox zĳn bier
zal beschermen tegen teamgenoten.

Oplossing: met wat actuatoren en
sensoren is dit heel mooi op te lossen.
Als er bier in de box zit dan is de knop
op de bodem ingedrukt. Dat zet het
systeem aan. De lichtsensor meet of de
klep open gaat en als dat het geval is
zullen de ledjes gaan branden, de
trilmotor gaan trillen en de piezzo
buzzer geeft een vervelend geluid. Dat
zal ze leren niet meer aan mĳn bier te
komen maar er om te vragen.
Ook weet ik dat mĳn bier box na 4 uur
niet meer werkt en het bier warm wordt.
Dat is natuurlĳk ook zonde als er dan
nog bier in zit. Dus nadat het koude bier
erin gezet is en de knop is ingedrukt
begint die timer te lopen. Na 4 uur zal
de box duidelĳk aangeven met groen
licht en een blĳe toon dat het bier
gepakt mag worden.

User Goal
Zĳn eigen koude bier kunnen nuttigen
na de wedstrĳd.

Conceptual Model
Sensoren en actuatoren
-Lichtsensor
- Knop

- Ledstrip
- Trilmotor
- Piezzo buzzer

Koude biertjes in de box

Ideale Installatie
Box sluiten

Box schrikt teamgenoten af
Ik

Teamgenoot
Bier box

Koude biertjes na de wedstrĳd
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BIER BEWAREND EN BEWAKENDE BOX
UX & PERSUASION PRINCIPLES
Mental note card: Trigger
Mensen zĳn gevoelig voor zowel
positieve als negatieve triggers. Bĳ mĳn
ontwerp komt dit zowel visueel als fysiek
terug. Op het moment dat de box
geopend wordt zullen de rood gekleurde
ledjes en het trillen de persoon stoppen
met het open maken van de box.

Robert Cialdini - Consensus
Als mensen niet zeker zĳn in een bepaalde
situatie zullen ze het gedrag nabootsen
wat anderen zullen doen. Het instictieve
gedrag van een mens bĳ rood licht en een
alarm is stoppen met hetgeen waarmee je
bezig bent. Als de eerste persoon dit doet
zullen de andere mensen die erbĳ zĳn het
ook uit hun hoofd halen om de box open
te maken.

Visibility: Er is maar 1 manier om de box
te openen en dat is met de clip aan de
voorkant. De vorm van de box en clip is
bekend bĳ mensen en weten hem te
openen.

Constraints: Mensen zĳn aangeleerd dat
rood licht en vervelend geluid
aanduiden dat je iets verkeerds doet. Op
die manier probeer ik mensen er van te
weerhouden de box te openen.

Mapping: de relaties tussen de controls
en het effect daarvan. De controls die de
box heeft zĳn het openmaken van de
clip aan de voorkant of het pakken van
een biertje. Bĳ het uiteindelĳk mogen
pakken van een biertje na 4 uur is het
plaatsen van de knop onder de plaat van
de biertjes logisch. Als het laatste biertje
gepakt wordt zal de box ook uit gaan.

Mental note card: Suprise
Aangezien mĳn ontwerp voornamelĳk
negatief bedoeld is, des te groter is de
verassing als er letterlĳk groen licht
gegeven wordt om een biertje te
pakken. Na 4 uur werkt de box namelĳk
niet meer koelend en is het zonde als
het bier warm wordt als er nog in zit.

Design Principles

Affordance: mensen zĳn bekend met
een kistje en hoe die te openen.

Feedback: Nadat de actie gemaakt is om
de box te openen zal mĳn feedback
duidelĳk maken met rood licht, negatief
geluid en trillingen dat het niet de
bedoeling is hem te openen. Bĳ het
klingelen van positief geluid, groen licht
en het openzwaaien van de deksel zal
duidelĳk zĳn dat de mensen in de buurt
een biertje mogen pakken.

Consistency: bĳ mĳn oplossing bestaat
die uit het altĳd dezelfde feedback
geven na de handeling van het open
maken van de box.
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BIER BEWAREND EN BEWAKENDE BOX
INTERACTIE ONTWERP
Trigger
State 1: Leeg en uit.

Druksensor: niet
ingedrukt

Rules

Feedback

Als de bierbox leeg is schakelt hĳ uit.

-

Als er bier in de bierbox zit schakelt hĳ in.

Maakt een activeringsgeluidje.

Als de bierbox dicht is en er zit bier in dan
is hĳ is n rust fase.

Maakt een positief geluidje.

Als de bierbox een beetje open wordt
gedaan (tussen de 0 cd en de 50 cd) zullen
de ledjes en trilmotor geactiveerd worden.

Ledjes beginnen rustig harder en zachter
op te lichten (rood). De box zelf gaat
zachtjes trillen.

Lichtsensor: meet geen
licht intensiteit
State 2: Aanzetten.
Druksensor: ingedrukt
Lichtsensor: meet
hoge licht intensiteit
State 2.1: Volle dichte bierbox.
Druksensor: ingedrukt
Lichtsensor: meet
geen licht intensiteit
State 2.2: Volle beetje open bierbox.
Druksensor: ingedrukt
Lichtsensor: meet een
beetje licht intensiteit
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BIER BEWAREND EN BEWAKENDE BOX
INTERACTIE ONTWERP
Trigger

Rules

State 2.3: Volle volledig open bierbox.

Als de bierbox volledig open wordt gedaan
(boven de 50 cd) zullen de ledjes, piezzo
buzzer en trilmotor geactiveerd worden.

Ledjes beginnen heel druk op te lichten
(rood). De box zelf gaat trillen en een
negatieve pieptoon gaat af.

4 uur nadat de knop is ingedrukt worden
de ledjes, piezzo buzzer, trilmotor en
servomotor geactiveerd.

Ledjes beginnen heel druk op te lichten
(groen). De box zelf gaat trillen. De deksel
wordt druk heen en weer bewogen. De
piezzo buzzer maakt en vrolĳk geluidje.

Druksensor: ingedrukt

Feedback

Lichtsensor: meet veel
licht intensiteit

State 3: Bier warm.
Druksensor: ingedrukt
Lichtsensor: meet veel
en weinig licht
intensiteit.
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