
Project Dansmat "Back to the nineties" 
Introductie 

Tegenwoordig zijn veel apparaten en toepassingen niet meer uit ons leven weg te denken. Vooral 
niet als het gaat om dingen zoals de computer, smartphone, tablet, Xbox, PlayStation, internet, 
WhatsApp, Facebook, noem maar op. Vrijwel iedereen heeft thuis beschikking over één of meerdere 
technologische snufjes uit het bovenstaande rijtje. Vooral voor leerlingen die de opkomst van de 
computer nog maar vaag of helemaal niet hebben meegemaakt, zoals jullie, kunnen zich er maar 
weinig bij voorstellen dat mensen zo'n 25 jaar terug ergens naar toe moesten om wat videospelletjes 
te kunnen spelen, terwijl jullie nu bijna overal toegang hebben tot jullie favoriete games en social 
media. In de jaren 80 waren er daarom zogeheten Arcadehallen.  

Deze Arcadehallen stonden vol met allemaal speelautomaten, 
waar mensen tegen betaling op konden spelen. Deze 
speelautomaten hebben ervoor gezorgd dat de game-industrie 
een opkomst ging maken. Producenten als Sega, Atari, Namco, 
Capcom en Nintendo zagen het geld allemaal al binnenstromen. 
Er lag in de jaren 90 echter een grote concurrent op de loer. 
Konami had namelijk een geheel nieuw systeem dat het 
probleem verhielp dat alle andere speelautomaten wel hadden: 
bijna alle speelautomaten werden zitten of staand bediend. Het 
lukte Konami om een nieuwe speelautomaat te ontwikkelen die 
bewegend gespeeld moest worden. Dit maakte de 
speelautomaat interactief, uitdagend en aantrekkelijk voor een 
groter publiek. De bedoeling van deze nieuwe speelautomaat? 
Dansen! Het bekendste spel dat Konami voor deze 
speelautomaat ontwikkelde was Dance Dance Revolution. Hierbij 
is het de bedoeling dat de speler op een speelplatform gaat 
staan waar verschillende pijlen op staan. Op het scherm 
verschijnen dan de pijlen die, in de juiste volgorde, ingedrukt 
moeten worden met de voeten. Je score was hierbij afhankelijk 
van je timing, de goede pijlen indrukken en je combobonus: hoe 
vaker achter elkaar je een pijl goed indrukt, hoe meer punten je 
gaat verdienen. Wegens het grote succes wordt vandaag de dag 
nog steeds veel aandacht besteed aan dansgerichte spelletjes. 
De meeste hiervan werken echter niet meer met een 
dansplatform waar de speler op moet staan, maar maken 
gebruik van een camera, hierdoor werken deze nieuwe spellen 
vaak minder soepel dan de oude die wel gebruik maken van een 
dansplatform. Bij deze ontwerpopdracht wordt er een 
dansplatform ontworpen en gebouwd om zo meer inzicht te 
krijgen in de elektrische schakelingen die nodig zijn voor het 
realiseren van een dergelijke speelautomaat.     

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3l-mRWtBGsA  

Figuur 1 Ouderwetse arcadehal met speelautomaten 

Verkregen via  
http://www.arcaderestoration.com/media/Graphics/arcade200707
/arcade6big.jpg 

Figuur 2: Een Konami DDR Dansplatform  

Verkregen via 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FunHaven_DDR_X2.JPG 
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Ontwerpprobleem 

Videospelletjes en apparaten om deze mee te spelen zijn ontzettend duur geworden. Met deze 
ontwerpopdracht zul je zien dat de techniek erachter echter goedkoop zelf te na te maken is. Het is 
de bedoeling om middels het doorlopen van een aantal stappen zelf een dansplatform te maken 
waarbij er sprake is van een signaal als je op een bepaalde pijl stapt. We zullen niet zo ver gaan als de 
makers van de videospellen, dan zouden we namelijk moeten leren programmeren en dat kost veel 
meer tijd. Wel gaan wij zelf een werkend dansplatform maken aan de hand van een aantal eisen. Op 
deze manier gaan wij de vaak abstracte natuurkundige kennis en principes dichter bij onze 
belevingswereld brengen, zodat duidelijker wordt hoe natuurkundige kennis toegepast kan worden 
in ons dagelijks leven. Het dansplatform dat jullie moeten maken, moet aan een aantal eisen gaan 
voldoen. Om dit te kunnen realiseren zullen jullie onder andere kleine onderzoekjes moeten doen, 
brainstormen met meerdere groepjes en docenten, informatie delen met elkaar en andere groepjes 
en uiteindelijk een ontwerp maken dat aan alle eisen voldoet. Hiervoor moeten jullie kennis opdoen 
die jullie nu nog niet hebben en deze kennis moeten jullie toepassen tijdens het ontwerpproces.  

Ontwerpeisen 

Een standaard dansplatform bestaat uit vier verschillende "knoppen" (of: pads) waar je met je voeten 
op kunt gaan staan (deze zullen jullie zelf moeten gaan maken). Om deze knoppen uit elkaar te 
houden, zullen ze allemaal een andere kleur en vorm moeten krijgen. Aan de hand van de 
onderstaande 8 eisen zal een werkend ontwerp gemaakt moeten worden: 

1. Als ik op de rode pad stap, gaat er een lampje branden. 
2. Als ik op de blauwe pad stap, gaat er lampje branden. Dit is niet hetzelfde lampje als 

degene die aangaat als je op de rode pad stapt! 
3. Om een zoemer af te laten gaan, moet ik met één voet op de witte pad staan en met de 

andere voet gelijktijdig op gele pad. 
4. Iedere pad werk als een schakelaar die je zelf ontwerpt: zorg ervoor dat iedere pad ook 

een andere vorm heeft. 
5. Het hele dansplatform moet met één schakelaar aan en uit gezet kunnen worden. 
6. Het dansplatform moet gemaakt worden met enkel en alleen de materialen die je van 

de docent krijgt. 
7. Het dansplatform moet duurzaam zijn, dat wil zeggen dat het vaker gebruikt moet 

kunnen worden en niet na één keer gebruiken kapot is. 
8. Het dansplatform moet enigszins makkelijk te vervoeren zijn, denk dus goed na over de 

vormgeving. 
 

Om je een idee te geven van een mogelijk 
eindresultaat tonen we een voorbeeld. Let op! Het is 
niet de bedoeling dat je dit namaakt! 

  



 

Beschikbare materialen 

De volgende materialen zullen jullie van de docent krijgen of zullen aanwezig zijn in het lokaal: 

Voorwerp Voorwerp 
Batterijen Schakelaar 
Batterijhouder Stiften 
Aluminiumfolie Lampjes 
Karton Zoemer 
Plakband/tape Elektriciteitskabeltjes 
 

Verder krijgen jullie ook nog wat gereedschappen om de dansmat te kunnen bouwen: er moet 
immers een elektrische schakeling gemaakt worden! 

Producten 

Alle opdrachten en foto's die je maakt moeten uiteindelijk op een USB-drive gezet worden: dit is 
jullie ontwerplogboek. Jullie krijgen deze USB-drive van de docent. Op deze drive is een 
mappenstructuur aangemaakt op basis van de verschillende ontwerpfases. Per fase kun je lezen wat 
je precies moet doen en wat je samen met het groepje moet opleveren/maken. De docent zal tijdens 
de introductie het ontwerplogboek even klassikaal laten zien. 

Aan het einde van het project moet het ontwerplogboek worden ingeleverd. Houd dit dus goed bij! 
Ook de dansmat die gemaakt is wordt natuurlijk bekeken: deze moet zo goed mogelijk aan de eisen 
voldoen. Verder zul je een hoop dingen geleerd hebben over de onderliggende natuurkunde. Kijk 
maar eens naar de leerdoelen in de onderstaande tabel. 

Natuurkundige leerdoelen 
(1) De (aard van) stroomsterkte kennen en beschrijven: weten dat stroom in een schakeling niet verbruikt 
wordt, maar (modelmatig) slechts als transportdeeltjes gezien moeten worden. Daaraan gekoppeld inzien dat 
een stroommeter daarom in serie aangesloten moet worden. 
(2) Een spanningsbron (batterij) als energiebron herkennen: weten dat batterijen energie leveren en de 
elektrische stroom (elektronen) door de schakeling “duwen”. Deze stuwende werking is een voorwaarde voor 
een werkende schakeling.  
(3) Het effect beschrijven dat serie- en parallelschakelingen hebben op de stroomsterkte: toenemende 
stroomsterkte (door de batterij) bij parallel schakelen en afnemende stroomsterkte bij serie schakelen. 
(4) Verschillende soorten stroomkringen en schakelingen herkennen en ontwerpen: (eigenschappen van) 
serie- en parallelschakelingen kunnen benoemen en identificeren, zowel binnen een context als puur 
conceptueel. 
(5) Het effect van geleiders, isolatoren op de energieafgifte herkennen en beschrijven: weten dat geleiders 
nodig zijn om elektrische stroom te kunnen hebben en weten dat isolatoren het stromen van elektriciteit 
verhinderen. 
(6) Schakelingen als systemen, eventueel met terugkoppeling, herkennen (systeemdenken): herkennen/weten 
dat schakelingen een doel hebben, doordat ze een actie (input) verwerken/omzetten in een gewenste output 
(actie). 
 


