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Hoofdstuk 1 Situatie omschrijving 

1.1 De opdrachtgever Twilight Zone 
Twilight Zone is opgericht in 1993 en is gevestigd in Sittard. 
Het bedrijfverhuurt o.a. scan's voor drive-inn's en voor duitse TV produkties. Daarnaast 
organiseert het ook shows uiteenlopend van schoolfeesten tot concerten. Vorig jaar is men 
begonnen met de verkoop van een uit Duitsland gelmporteerde scan. De verkoop loopt echter 
zeer stroef, naar men vermoedt vooral vanwege de hoge verkoopprijs van 14.000,- gulden. 
Men is daarom bezig met de ontwikkeling van een eigen scan. Deze moet tegen een lagere prijs 
op de markt gebracht worden. Hierbij streeft men naar een verkoopprijs onder de 10.000,
gulden. Deze scan is het eerste produkt dat zelf ontwikkeld wordt. De technische kennis is 
hiervoor al weI in huis. 

Er werken 23 mensen bij Twilight Zone, waarvan 5 fulltime. De nieuw te ontwikkelen scan zal 
moeten concurreren met merken als Clay Pakky, Martin en het merk Coemar dat nu reeds door 
Twilight Zone verhuurd wordt. 

1.2 Het produkt de scan 
Een scan is te omschrijven als een speciale lamp die samen met muziek gebruikt wordt om een 
bepaalde sfeer te creeren. Plaatjes, figuren of alleen kleuren worden volgens het principe van 
een diaprojector geprojecteerd. De dia's zitten in ronde schijven die afwisselend kunnen 
voordraaien en worden gobo's genoemd. Door de combinatie van een sterke lichtbron en een 
nauwkeurig te bedienen spiegelsysteem zijn vele effecten mogelijk. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 

2.1 Probleem beschrijving 
Twilight Zone is bezig met de ontwikkeling van een eigen scan en men vraagt zich af welke 
functies de nieuw te ontwikkelen lamp moet hebben. De opdrachtgever heeft een lijst met de 
mogelijke functies. Als mogelijke klanten ziet de opdrachtgever andere verhuurbedrijven, 
disco's en de groothandeL 

2.2 Afbakening: 
Onderzocht zal worden of elk van de mogelijke functies weI of niet door de klant gewenst is, 
en of men bereid is de daarvoor gevraagde prijs te betalen. Ook zal aan de mogelijke klanten 
gevraagd worden of er nog andere functies gewenst zijn. Als mogelijke kianten worden de 
bedrijven geselecteerd die adverteren in Facts on Acts onder music and light. Dit zijn de grote 
bedrijven op het gebied van lighting en een groot deel van de kleinere. Er wordt niet 
geprobeerd adressen van deze kleinere te achterhalen, omdat dit een klein aantal zal zijn, en het 
maar de vraag is of deze bedrijven interesse hebben in een scan, omdat deze vooral door de 
grotere bedrijven gebruikt wordt. 

2.3 Onderzoeksvraag: 
De vraag waarop d.m. v. dit onderzoek een antwoord wordt gezocht, de onderzoeksvraag, 
wordt als voIgt geformuleerd: 
"Welke van de mogelijke functies van de nieuw te ontwikkelen roboscan zijn door de klant 
gewenst, en is de klant bereid de hiervoor gevraagde prijs te betalen." 
Deze onderzoeksvraag kan opgedeeid worden in twee hoofdvragen, nL: 
• Voor ieder van de mogelijke functies de vraag of de klant deze functie wenst. 
• Voor ieder van de mogelijke functies de vraag wat de klant hiervoor wil betalen. 

De laatste deelvraag zal niet per functie gesteld worden, maar worden afgeleid uit de totale 
prijs die een klant wi! betalen, gerelateerd aan de gewenste functies. 

2.4 Methoden van onderzoek: 
Er zal gebruik gemaakt worden van de volgende onderzoeksmethoden: 
• Literatuur onderzoek 
• Interviews met de opdrachtgever 
• Schriftelijke enquete onder de mogelijke klanten. 
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Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek 

3.1 Literatuur onderzoek 

Voor literatuur onderzoek is gebruik gemaakt van het Vubis bibliotheek zoek programma. Er 
is gezocht op de volgende onderwerpen: 

• 
• 
• 
• 

Scan 
Roboscan 
Intelligent Lighting 
Gobo's 

ook is op het World Wide Web gezocht naar deze onderwerpen. Beide onderzoeken leverden 
geen bruikbare resultaten op. Er was op het www weI een ruim aanbod over producenten en 
verhuurbedrijven op dit gebied. Specifieke produkt informatie, zoals technische specificaties 
van bestaande merken, zijn hier niet gevonden. Ook informatie van eerdere onderzoeken kon 
niet achterhaald worden. 

3.2 Interviews met de opdrachtgever 

Met de opdrachtgever zijn vier interviews gehouden. Daarnaast is samen met de opdrachtgever 
de Frankfurter Music Messe bezocht. 
Er is gesproken over de mogelijke klanten voor de nieuw te ontwikkelen scan. Hierbij gaf de 
opdrachtgever aan dat at de grotere bedrijven op het gebied van music and lighting adverteren 
in het blad Facts on Acts. Voor dit onderzoek worden deze dan ook beschouwd als mogelijke 
klanten. 

Door het bezoek aan de Frankfurter Music Messe is het voor de uitvoerder beter duidelijk wat 
de mogelijkheden zjjn van een scan. Ook kon op deze beurs een vergelijking gemaakt worden 
tussen de verschillende concurrenten. Het valt op dat iedere producent minstens twee 
verschillende scans presenteert: een grote, en een kleine voor lichtere toepassingen. 
Het ontwerp van Patent Light ® valt op, doordat de kop nu niet in de langsrichting is 
geplaatst, maar in de dwarsrichting, bovenop de lichtbron. 
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3.3 Schriftelijke enquete 

In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen aIleen de bedrijven in het blad Facts & 
Facts te beschouwen als mogelijke klanten. Als argument om zicht te beperken tot aIleen deze 
klanten geeft de opdrachtgever aan dat dit de grootste bedrijven zijn, die dus voor de meeste 
ornzet zorgen. Daamaast werken kleinere bedrijfjes vaak niet met scans, maar met andere 
lichtapparatuur. Omdat er in totaa121O adressen in de Facts on Acts staan wordt er voor 
gekozen om al deze bedrijven aan te schrijven. In dit onderzoek wordt er dus vanuit gegaan 
dat dit de gehele populatie is. 

Z2 * * _ 
n= 

a 2 

hierbij is n het benodigde aantal enquetes dat wordt teruggestuurd. 
z is de standaard-normale z waarde welke hoort bij de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
Als een betrouwbaarheid van 90% wordt aangehouden, hoort hierbij een z waarde van 1,65 
Voor p = 0,5 is n maximaal. Als voor de maximaal toegestane afwijking ex een waarde van 
10% wordt gekozen, levert dit een n = 68, I Bij een respons van 33 % (een op de drie mensen 
stuurt dan een enquete terug) zijn de 210 te versturen enquetes dus voldoende om over de 
gehele populatie uitspraken te doen. De aanname dat deze populatie aileen uit de grot ere 
bedrijven uit de Facts Acts zou bestaan heeft dus geen invloed op de resultaten van dit 
onderzoek. 

Om zo min mogelijk mensen ervan te weerhouden de enquete terug te sturen, wordt deze 
anoniem afgenomen. Voor het terugsturen wordt een portvrije antwoordenveloppe 
meegestuurd, zodat de ingevulde enquetes kosteloos altijd naar het juiste adres worden 
teruggestuurd. In bijlage 1 is de verstuurde enquete met inleidende brief te vinden. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en Conclusies 

Van de 210 verstuurde enquetes zijn er 12 teruggestuurd door de PTT omdat deze niet 
bezorgd konden worden. Er werden dus eigenlijk 210 - 12 = 198 enquetes verstuurd. 
Het aantal teruggestuurde en ingevulde enquetes is 66 stuks. Van deze 66 zijn er 54 volledig 
ingevuld, terwijl er 12 bij de eerste vraag aangeven niet te wet en wat een roboscan is, en dus 
volgens de invulinstructies de enquete verder niet invullen. Deze bedrijven worden niet tot de 
doelgroep gerekend. Het respons percentage is dus (198 -12)/54 = 34,4 % 
Hieruit wordt geconc1udeerd dat de resultaten van dit onderzoek representatief zijn voor de 
gehele populatie. De afwijking van de werkelijkheid is met een betrouwbaarheid van 90% niet 
groter dan 10 %. 

In bijlage 4.1 worden de verdelingen van de antwoorden per vraag weergegeven. In bijlage 4.2 
staan de opmerkingen die respondenten plaatsten. Hier zullen verbanden tussen verschillende 
vragen onderzocht worden. De aantallen zijn in procenten behalve in de kruistabellen. Door 
afrondingen kan het voorkomen dat kolommen opgeteld niet precies 100 % zijn. Uitgaande 
van de hypothese dat er afhankelijk van de toepassing voor verhuur, show op wisselende 
locatie of show op vaste locatie andere eisen aan de scan gesteld worden, zullen de 
verschillende vragen hierop onderzocht te worden. 

V raag 3 6 I fh k rOk en sa an e IJI van h b ok kl et ge rul r b 1 eurwlsse mg e an gnJI er. 
verhuur show op vaste 10k anders blanco totaal 

wisselende 
10k 

zeer mee oneens 
oneens 3 
neutraal 9 1 
eens 8 2 
zeer mee eens 6 

Statistieken: Testwaarde T = 13,85 
Vrijheidsgraden = 9 
Kritiek gebied = T> 16, 9 

1 1 
2 1 
2 7 
9 4 

Conc1usie: met 95% zekerheid is niet te zeggen of er verschil is tussen de voorkeur voor 
kleurwisseling afhankelijk van het gebruik. 

0 
5 
13 
19 
19 

Het grote aantal bij anders / zeer meer eens, is te verklaren doordat er ook een mogelijkheid 
was om meerdere antwoorden te geven bij de vraag naar toepassing, welke verwerkt zijn als 
anders. 
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Vraag 3 en 10: Is a an e IJ van h b 'k b b I et ge nn go omIxmg e angnJI 
verhuur I~owop 

isselende 10k 
zeer mee oneens 

5 

9 1 

eens 4 2 

zeer mee eens 7 

blanco 1 

Statistieken: Testwaarde T = 14,2 
Vrijheidsgraden 15 
Kritiek gebied T>25 

show op vast 
lokatie 

ders blanco 

1 2 
2 1 

3 3 

4 3 
4 2 

2 

Conclusie: met 95% zekerheid is niet te zeggen of er verschil is tussen de voorkeur voor 
gobomixing athankelijk van het gebruik 
Wat wei opvalt is dat verhuur, wisselende lokatie en vaste lokatie. geen van aIle voor zeer mee 
oneens kiezen; niemand vind het dus onbelangrijk gobo's te mixen. 

v raag 3 en 13 M oeten a fh k l"k an ell van h b 'k d et ge rul b' e go 0 s gewlsse d ? ld k unnen wor en. 
verhuur show op 

wisselende 10k 
zeer mee oneens 
oneens 

1 4 1 
eens 4 1 
zeer mee eens 18 1 
blanco 
Statistieken: Testwaarde T = 9,24 

Vrijheidsgraden 9 
Kritiek gebied = T> 16, 9 

show op vast anders blanco 
lokatie 

2 
2 
7 
2 

Conc1usie: met 95% zekerheid is niet te zeggen of er verschil is tussen de verschillende 
toepassingsgebieden in de voorkeur gobo's te kunnen wisselen. Wat wei opvalt is dat iedereen 
voor neutraal, of eens / zeer meer eens kiest. Als de groepen oneens, neutraal, en eens gebruikt 
zouden worden, dan is weI te concluderen dat gobo' s gewisseld moeten kunnen worden. 

Dimmer 

Vraa ? 
verhuur show op anders blanco totaal 

wisselende 10k 
zeer mee oneens 23 1 9 7 40 

1 1 1 3 
1 3 

1 1 1 
1 3 

0 
Statistieken: Testwaarde T = 18,7 

V rijheidsgraden = 12 
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Kritiek gebied T>21 
Conclusie: met 95% zekerheid is niet te zeggen of er verschil is in de voorkeur voor een 
dimmer, maar de hoge score (40) op zeer mee oneens (dimmer is dus nodig) geeft aan dat er 
onafhankelijk van de toepassing een dimmer gewenst is. 

Of deze dimmer dan ook regelbaar moet zijn geeft de kruistabel vraag 16 met vraag 17 
antwoord. 
Vraag 16 en 17: Moet a s er een . d tmmer IS eze re e lb aar ZIJ n. .. ? 

zeer mee 0 oneens raal eens zeer mee totaal 
eens 

zeer mee oneens 0 
oneens 1 1 2 
neutraal 3 2 5 
eens 2 1 1 1 5 
zeer mee eens 33 2 3 2 3 43 

blanco 1 1 
Zonder de statistiek hierbij te gebruiken, valt al wei te zeggen dat het grote aantal van 33, en 
een horizontale score van 43, voor zeer mee eens, het aanbrengen van een regelbare dimmer 
rechtvaardigt. 

Lamp type 

V 3 23 I h fh k r'k h t b 'k? raag en s et type amp a an e IJ van e ge rul 
verhuur show op 

wisselende 10k 
HMI 7 2 
MSR 6 
XENON 
HTI 3 
anders 6 

~et 3 1 
blanco 1 
Statistieken: Testwaarde T = 20,8 

Vrijheidsgraden = 18 
Kritiek gebied = T>28,9 

show op 
vast 10k 

anders blanco totaa1 

7 5 21 
1 1 8 

1 1 
13 

5 1 
1 5 

1 

Conclusie: Ook hier is niet met 95% zekerheid te zeggen of er verschi1 is in de voorkeur voor 
een bepaald type lamp. Als de regels echter horizontaal worden opgeteld, scoort HMI het 
meest, op grond hiervan kan dan ook voor HMI gekozen worden. 
Bij anders worden de volgend opmerkingen geplaatst door de respondenten: 
- Lamp met zo hoog mogelijke lichtopbrengst, maar laag vermogen. 
- MSD (2x) 
- erg afhankelijk van prijsklasse en toepassingsgebied (2x) 
- Ook wordt de opmerking gemaakt dat het type lamp afhankelijk is van het gebruik. Kennelijk 
is dit afhankelijk van het soort show. 
Bij anders zijn ook weer de respondenten ingedeeld die meerdere lampen hadden gekozen. Een 
veel voorkomende keus was hierbij HMI en MSR. 

8 



Voor de volgende conclusies wordt verwezen naar de bijiage 4.1 voor de frequentie 
verdelingen per vraag. In bijlag 4.2 staan opmerkingen die respondenten gaven. 

Kleurmixing 
Vraag 5 tot 7 gaan over kleurmixing. 80% van de respondenten vindt kleurmixing belangrijk 
tot zeer belangrijk. De kleur moet volgens 70 % gewisseld kunnen worden. Voor 20% is dit 
niet van belang, of onbe\angrijk volgens de score van 20 % voor neutraal. Voor 58% zijn 16 
verschillende kleuren voidoende om te mix en. 24 verschillende kleuren zijn voor 84 procent 
voldoende. 

Gobo's 

Gobo's worden door 81 procent regelmatig tot altijd gebruikt. Voor 78 % van de 
respondenten zijn 8 gobo's voldoende, terwijl 52 procent al aan 5 gobo's genoeg heeft. 
Niet iedereen vindt gobo mixing echter even belangrijk, zo blijkt uit vraag 10. 
Ook over hoe gobo's er uit moeten zijn verschillen de meningen volgens de vragen 11 en 12. 
Als er gobo' s zijn, moeten deze volgens 83 procent wisselbaar zijn. Niemand Iciest er in vraag 
13 voor dat gobo's niet wisselbaar moeten zijn. 
Ook moeten gobo's om hun as kunnen draaien volgens 80 procent van de respondenten. 

Licht en 3D effecten 

Vit vraag 19: "licht moet.." is afte leiden dat licht zowel heider ais diffuus moet kunnen zijn: 
81 pro cent kiest voor afivisselend helder en diffuus licht. AIleen helder Iicht is voor 17 % van 

de respondenten voldoende. Het gebruik van 3D effecten is niet voor iedereen belangrijk, maar 
50 procent geeft aan het eens te zijn met de stelling dat 3 D effecten belangrijk zijn. Een score 
van 31 procent voor neutraal geeft aan dat niet iedereen deze vraag op hemlhaar van 
toepassing vindt. 

Projectie 

Vit vraag 21 voIgt dat 72 pro cent van de respondenten wil projecteren op een afstand kleiner 
dan 15 meter. 5 pro cent hiervan projecteert op een afstand niet verder dan 5 meter. 

Dat een ideale scan ieder punt in de ruimte moet kunnen bereiken blijkt uit vraag 25. Vraag 26 
versterkt deze bewering nog eens: 87 % vindt dat een scan multimovable moet zijn, terwijl nog 
eens 9 % hierop neutraal antwoord. De snelheid waarmee de scan deze punten moet kunnen 
bereiken is voor 50 % minimaal 6 omwentelingen per seconde. Dit blijkt uit vraag 27. 
Over de te gebruiken motor om dit te bereiken, zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeId: 
39 % Iciest voor een servo motor, terwiji 31 % voor een stappenmotor kiest. Een groot deel 
van de respondenten heeft kennelijk geen voorkeur, want 21 procent antwoord blanco, of weet 
niet. 
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Door de scores op de onderdelen bij vraag 29 op te tell en en vervolgens hiervan een 
gemiddelde te berekenen, is het mogelijk een rangvolgorde aan te geven van hoe belangrijk de 

h'll d d d I .. versc 1 en eon er e en zlJn: 

Programmeerbaar via standaard DMX 512 controller 

Service en garantie 
Gemak van verwisselen gobo modules 

Laag gewicht 

Bevestigings oog voor borging 

Testmode functie 

Handgreep 

Lamp en bedrijfsurenteller 

Kleine afmetingen 

De door de respondenten drie meest belangrijk gevonden zaken zijn: 
Roterende gobo' s 
Gebruiksgemak 
Mogelijkheid van 3D effecten 

gemiddelde score 
9.3 

9.26 
8.38 

8.14 

8.05 

7.76 

7.61 

7.48 

7.32 

Aan het eind van de vragenlijst werd gevraagd naar de prijs. Hieronder is de verdeling in 
procenten aangegeven van de antwoorden: 

31. Wat vindt u een goede prijs voor een roboscan? 
1. minder dan f 7500,- 48 % 
2. f7500,- tot f 9000,- 30 % 
3. f9000,- tot f 11.000,- 2 % 
4. meer dan f 11.000,- 2 % 
Er he eft 19 % blanco geantwoord. 

32. Bent u bereid voor een multimovable roboscan meer te betalen? 
1. Nee 53 % 
2. Ja nl. 21. maximaal f 500,- extra 11 % 

22. maximaal f 750,- extra 9 % 
23. maximaal f 1000,- extra 4 % 
24. maximaal f 1250,- extra 4 % 
25. meer dan f 1250,- extra 4 % 

Blanco wordt door 15 % geantwoord. 

Ook de laatste vraag om eigen op of aanmerkingen te plaatsen, heeft m.i. veel nuttige 
informatie opgeleverd. Een reactie die misschien het hele onderzoek samen vat luidt: 
"Ik denk dat je, wil je tot een goede beoordeling kunnen komen de scan's moet opdelen in 
minimaal 3 categorieen. 
1. Budget scan's voor kleine discotheken en drive in shows (tot ± 1500,-p/St.) 
2. Medium voor verhuur doeleinden en voor de wat grot ere shows en discotheken. 
3. Groot voor tv en theater produkties met vele mogelijkheden. bijv. een cyberlight of 

goldenscan is niet te vergelijken ofbeoordelen in een test met bijv. een Martin 812" 
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Bijlage 1 

Onderwerp 

Enquete 

Technische Universiteit tli1 Eindhoven 

Bedrijfskundewinkel 
Paviljoen U I 
Antwoordnummer 513 
5600 VB Eindhoven 
Tel.: 040-247 3415 
Fax: 040-245 1275 

Eindhoven, april 8, 1998 

Geachte mevrouw/meneer, 

AIs student Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven doe ik in het 
kader van mijn opleiding onderzoek naar de wensen van gebruikers van roboscans, 
Zoals u weet is veel apparatuur tegenwoordig voorzien van veel extra's. Hiervoor moet bijna 
altijd meer betaald worden, maar niet alle extra's worden ook gebruikt, Over de eisen die aan 
een roboscan gesteld worden zijn echter weinig gegevens bekend. Met deze enquete wordt 
geprobeerd hiervan een beter beeld te krijgen. Dit kan u geld besparen doordat een fabrikant 
beter rekening kan houden met uw wensen. 

Graag wil ik benadrukken dat deze brief en enquete GEEN verkoopmiddel zijn voor roboscans 
of andere apparatuur. Deze enquete is anoniem en persoonlijke gegevens kunnen en zullen dus 
niet als dusdanig gebruikt worden. 

De tijd die ik van u vraag om deze enquete in te vullen is ongeveer 10 minuten, Voor het 
beantwoorden van de meeste vragen kunt u het antwoord van uw keuze omcirkelen, Het is dus 
voar u een kleine moeite, en u helpt mij met het uitvoeren van het onderzoek. De ingevulde 
enquete kunt u in de bijgevoegde portvrije antwoordenveloppe terugsturen, U hoeft dus geen 
postzegel te plakken, Wilt u de ingevulde enquete a,u.b. zo spoedig mogelijk terugzenden. 

Indien u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u bellen met de bedrijfskunde
winkel, tel. (040) 247 3415. U kunt daar een boodschap achterlaten, ik bel u dan zo spoedig 
mogelijk terug, Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groeten 

Mard-Jan Meijers 
11 



Invulinstructie: 
• U wordt verzocht per vraag het getal te omcirkelen dat het antwoord van uw keuze het 

beste weergeeft. 
• Per vraag is maar een antwoord mogelijk. 
• Als u meer antwoorden juist vindt, omcirkel dan het antwoord dat u het beste vindt. 
• Als een vraag voor u niet van toepassing is, hoeft u niets in te vullen. 
• Let op extra instructies die bij sommige vragen gegeven worden. 
• Neemt u alstublieft ruim de tijd om de vragen helemaal door te lezen voor u ze 

beantwoord. Ret invullen van de hele enqw3te duurt dan ongeveer 10 minuten. 

Voorbeeld 
O. Patat is lekker 

I Zeer mee oneens 1 5 I Zeer mee eens 

Als u patat erg lekker vind, omcirkelt u hier de 5, vind u patat enigszins lekker, dan omcirkelt u 
de 4, indien u geen menig heeft de 3, etc. 

Deze enquete gaat over de eisen die door de gebruiker gesteld worden aan een roboscan. 
Hieronder staan enkele atbeeldingen van bestaande roboscans van verschillende fabrikanten. 

1. Weet u wat een roboscan is? 
1. Ja 
2. Nee U hoeft de enquete niet verder in te vullen. Wilt u hem a. u. h. toch 

terugsturen. 

2. Gebruikt u reegs een roboscan? 
1. Ja 
2. Nee Ga verder met vraag 5 
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3. Voor welke doeleinden gebruikt u de roboscan? 
1. Verhuur 
2. Vaste show op wisselende locaties 
3. Vaste Jocatie, wisselende show 
4. Anders, n1. ............................................................ . 

4. Welke mogelijkheden van de roboscan gebruikt u? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
1. Kleur van verlichting bepaJen 
2. Bereiken van ruimtelijke effecten 
3. Stroboscoop effecten 
4. Reclame doeleinden 
5. Anders, nl .................................................................... . 

De volgende stellingen hebben betrekking op de gewenste kleureffecten. lk wil hiermee een 
beeld krijgen van de eisen die u stelt aan de kleureffecten. Wilt u bij iedere stelling het getal 
omcirkelen dat het beste uw mening weergeeft. 

5. Kleurenmixing is belangrijk 

I Zeer mee oneens 1 5 I Zeer mee eens 

6. Een kleur moet vaak gewisseld worden 

I Zeer mee oneens 1 5 I Zeer mee eens 

7. Hoeveel verschillende kleuren zijn voor u nog net voldoende? 
1. minder dan 8 kleuren 
2. 8 tot 16 kleuren 
3. 16 tot 24 kleuren 
4. meer dan 24 kleuren 

Met de kleuren kunnen verschillende gobo IS (plaatjes / patronen) gecombineerd worden. 
Hierover gaan de volgende vragen. Wilt u ook hier weer het antwoord van uw keuze 
omcirkelen. 

8. Maakt u gebruik van gobo's (plaatjes)? 
1. Nooit ga door mel vraag 15 
2. Soms 
3. Regelmatig 
4. Altijd 
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9. Roeveel gobo·s wilt u tegelijk gebruiken? 
1. Minder dan 5 
2. 5 tot 8 
3. Meer dan 8 

10. Gobomixing is belangrijk. 

I Zeer mee oneens 1 15 I Zeer mee eens 

11. Gobo·s moeten abstracte vormen zijn (bijv. lijnen) 

Zeer mee oneens 2 Zeer mee eens 

12. Gobo·s moeten realistische plaatjes zijn (bijv.dia·s) 

I Zeer mee oneens 15 I Zeer mee eens 

13. Gebruikte gobds moeten wisselbaar zijn. 

I Zeer mee oneens 5 I Zeer mee eens 

14. Gobo·s'moeten om hun as kunnen draaien. 

Zeer mee oneens 2 3 Zeer mee eens 

15. 3D effecten zijn belangrijk. 

Zeer mee oneens 2 3 Zeer mee eens 

De volgende stellingen hebben betrekking op een dimmer of strobo effecten. Wilt U ook hier 
weer het antwoord omcirkelen dat het beste 1M menig weergeefl. 

16. Een dimmer is overbodig. 

Zeer mee oneens 2 3 
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17. Een dimmer moet traploos regelbaar zijn 

Zeer mee oneens 2 3 Zeer mee eens 

18. Hoe vaak maakt u gebruik van strobo effecten? 
1. Nooit 
2. Soms 
3. Regelmatig 
4. Altijd 

Afhankelijk van he! gebruik, kunt u bepaalde wensen hebben m. b. t. het licht. Hierover gaan 
de volgende vragen. Wilt u ook hier weer het antwoord omcirkelen dat het beste bij u past. 

19. Licht moet 
1. Helder zijn 
2. Diffilus zijn 
3. Afwisselend diffilus ofhelder zijn 

20. Focus is noodzakelijk. 

Zeer mee oneens 2 3 

21. De afstand waarop ik wil projecteren is 
1. Minder dan 5 meter 
2. 5 tot 15 meter 
3. Meer dan 15 meter 

22. Licht moet wit zijn. 

I Zeer mee oneens 1 

23. Wat voor type lamp zou u voor een roboscan gebruiken? 
1. HMI 
2.MSR 
3. XENON 
4. HTl 
5. anders nL. ......................... . 
6. Weet niet 

24. Kleurcorrectie filters (temperatuurfilters) zijn noodzakelijk. 

I Zeer mee oneens 1 

Zeermee e 

15 I Zeer mee eens 

15 I Zeer mee eens 
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Hieronder volgen nog een aantal algemene vragen over een roboscan. 

25. Een scan moet ieder punt in de ruimte kunnen bereiken. 

I Zeer mee oneens 5 I Zeer mee eens 

26. Een roboscan moet multimovable zijn zonder stop. 
Onder multimovable wordt verstaan dat het licht zowel in x als in y richting kan bewegen. 

Zeer mee oneens 2 3 Zeer mee eens 

27. Een roboscan moet kunnen draaien met een maximum snelheid van: 
1. 1 tot 3 omwentelingen per seconde 
2. 3 tot 6 omwentelingen per seconde 
3. 6 tot 9 omwentelingen per seconde 
4. 9 tot 12 omwentelingen per seconde 

28. Wat voor type motor moet een roboscan hebben? 
1. servomotor 
2. stappenmotor 
3. anders, nl ...................................................... ,. 
4. weet niet 

Om het gebruiksgemak van een roboscan te vergroten, moet met een aantal zaken rekening 
gehouden worden. De volgende vragen onderzoeken welke dit voor u zijn. 

29. Wilt u d.m.v. een score van 1 (laag) tot \0 (hoog) aangeven hoe belangrijk de volgende 
zaken voor u zijn. 

score 1 tot 10 . 

Lamp en bedrijfsurenteller 

Programmeerbaar via standaard DMX 512 controller 

Handgreep 

Bevestigings oog voor borging 

Gemak van verwisselen gobo modules 

Testmode functie 

Laag gewicht 

Kleine afinetingen 

Service en garantie 
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30. In het bovenstaande zijn u achtereenvolgens vragen gesteld m.b.t. kleurenmixen, gobo's, 
licht en gebruiksgemak. Wilt u achter de volgende punten de getallen 1 tim 11 plaatsen, om 
aan te geven wat voor u het meest belangrijk is aan een roboscan. (Dus een 1 voor het meest 
belangrijke criterium en zo verder tot een 11 voor het minst belangrijke punt). 

Focus 

Gebruiksgemak: de zaken genoemd onder vraag 30 

Kleur temperatuur filters 

Lamp type 

Mogelijkheid iedere gewenste kleur te maken 

i Mogelijkheid van 3D effecten 

Multimovable 

Prijs van de roboscan 

Roterende gobo's 

Snelheid van ronddraaien roboscan 

Variabele dimmer 

Tot slot nog twee vragen over de prijs: 

31. Wat vindt u een goede prijs voor een roboscan? 
1. minder dan f 7500,-
2. f7500,- tot f 9000,-
3. f9000,- tot f 11.000,-
4. meer dan f 11.000,-

32. Bent u bereid voor een multimovable roboscan meer te betalen? 
1. Nee 
2. Ja nl. 21. maximaal f 500,- extra 

22. maximaal f 750,- extra 
23. maximaal f 1000,- extra 
24. maximaal f 1250,- extra 
25. meer dan f 1250,- extra 
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33. Hieronder kunt u nog eigen op- of aanmerkingen plaatsen. Misschien heeft u nog extra 
informatie die u in de voorgaande vragen niet kwijt kon, of wilt u meer uitleg geven bij een 
bepaaJd antwoord. 

Dit is het einde van de enquete. Nogmaals bedankt voor uw medewerking. U kunt de enquete 
terug sturen met de bijgevoegde portvrije envelop. 

U hoeft GEEN postzegel te plakken 
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Bijlage 4.1 
AIle getallen zijn in procenten tenzij anders vermeld. 
1. Weet u wat een roboscan is? 

Ja 
94% 

2. Gebruikt u reeds een roboscan? 
Ja 
Nee 
Blanco 

IIJa 
II Nee 
CBlanco 

80 
18 
o 

3. Voor welke doeleinden gebruikt u de roboscan? 
Verhuur 44 
Vaste show op wisselende locaties 6 
Vaste locatie, wisselende show 0 
Anders, nl. 26 
Blanco 24 

4. Welke mogelijkheden van de roboscan gebruikt u? (meerdere antwoorden mogel~ik) 
Kleur van verlichting bepalen 2 
Bereiken ruimtelijke effecten 11 
Stroboscoop effecten 0 
Reclame doeleinden 0 
Anders, nl. 63 
Blanco 24 

5. Kleurmixing is belangrijk 
Zeer mee oneens 
Oneens 
Neutraal 
Eens 
Zeer mee eens 
Blanco 

2 
6 
13 
28 
52 
o 
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6. Een kleur moet vaak gewisseld worden. 
Zeer mee oneens 0 
Oneens 9 
Neutraal 20 
Eens 35 
Zeer mee eens 35 
Blanco 0 

7. Hoeveel verschillende kleuren zjjn voor u nog net voldoende? 
Minder dan 8 kleuren 15 
8 tot 16 kleuren 43 
16 tot 24 kleuren 26 
Meer dan 24 kleuren 17 
Blanco 0 

8. Maakt u gebruik van gobo's (plaatjes)? 
Nooit 4 
Soms 15 
Regelmatig 44 
Altijd 37 
Blanco 0 

9. Hoeveel gobo's wilt u tegelijk gebruiken? 
Minder dan 5 52 
5 tot 8 26 
Meer dan 8 19 
Blanco 4 

10. Gobomixing is belangrijk 
Zeer mee oneens 6 
Oneens 15 
Neutraal 30 
Eens 24 
Zeer mee eens 20 
Blanco 6 

11. Gobo's moeten abstracte vormen zijn (bijv. lijnen) 
Zeer mee oneens 24 
Oneens 15 
Neutraal 30 
Eens 17 
Zeer mee eens 
Blanco 

11 
4 
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12. Gobo's moeten realistische plaatjes zijn (bijv. dials) 
Zeer mee oneens 17 
Oneens 17 
Neutraal 37 
Eens 19 
Zeer mee eens 7 
Blanco 4 

13. Gebruikte gobo's moeten wisselbaar zijn. 
Zeer mee oneens 0 
Oneens 0 
Neutraal 13 
Eens 20 
Zeer mee eens 63 
Blanco 4 

14. Gobo's moeten om hun as kunnen draaien. 
Zeer mee oneens 2 
Oneens 2 
Neutraal 13 
Eens 24 
Zeer mee eens 56 
Blanco 4 

15. 3D effecten zijn belangrijk. 
Zeer mee oneens 6 
Oneens 6 
Neutraal 31 
Eens 17 
Zeer mee eens 33 
Blanco 7 

16. Een dimmer is overbodig. 
Zeer mee oneens 70 
Oneens 6 
Neutraal 6 
Eens 9 
Zeer mee eens 9 
Blanco 0 

17. Een dimmer moet traploos regelbaar zijn. 
Zeer mee oneens 2 
Oneens 2 
Neutraal 9 
Eens 9 
Zeer mee eens 76 
Blanco 2 
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18. Hoe vaak maakt u gebruik van strobo effecten? 
Nooit 6 
Soms 35 
Regelmatig 
Altijd 
Blanco 

19. Licht moet 

44 
15 
o 

helder zijn 17 
diffuus zijn 0 
afwisselend helderl diffuus zijn 81 
blanco 2 

20. Focus is noodzakelijk. 
Zeer mee oneens 4 
Oneens 4 
Neutraal 12 
Eens 26 
Zeer mee eens 54 
Blanco 

21. De afstand waarop ik wil projecteren is: 
rninder dan 5 meter 9 
5 tot 15 meter 63 
meer dan 15 meter 19 
blanco 9 

22. Licht moet wit zijn. 
Zeer mee oneens 13 
Oneens 4 
Neutraal 24 
Eens 11 
Zeer mee eens 43 
Blanco 5 

23. Wat voor type lamp zou u voor een roboscan gebruiken? 
HMI 39 
MSR 15 
XENON 2 
HTI 6 
anders, nI. 
weet niet 
blanco 

22 
15 
1 
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24. Kleur correctie filters (temperatuurfilters) zijn noodzakelijk. 
Zeer mee oneens 
Oneens 
Neutraal 
Eens 
Zeer mee eens 
Blanco 

25. Een scan moet ieder punt in de ruimte kunnen bereiken. 
Zeer mee oneens 4 
Oneens 13 
Neutraal 24 
Eens 26 
Zeer mee eens 
Blanco 

30 
3 

26. Een roboscan moet multimovable zijn zonder stop. 
Zeer mee oneens 0 
Oneens 2 
Neutraal 9 
Eens 
Zeer mee eens 
Blanco 

13 
74 
2 

27. Een roboscan moet kunnen draaien met een maximum snelheid van: 
1 tot 3 omwentelingen per seconde 17 
3 tot 6 omwentelingen per seconde 17 
6 tot 9 omwentelingen per seconde 30 
9 tot 12 omwentelingen per seconde 7 
12 of meer omwentelingen per seconde 13 
blanco 16 

28. Wat voor type motor moet een roboscan hebben? 
servo motor 39 
stappen motor 3 1 
anders 9 
weet niet 17 
blanco 4 
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29. wilt u d.m.v. een score van 1 (laag) tot 10 (hoog) aangeven hoe belangrijk de volgende 
zaken voor u zijn. 

Programmeerbaar via standaard DMX 512 controller 

Service en garantie 
Gemak van verwisselen gobo modules 

Laag gewicht 

Bevestigings oog voor borging 

T estmode functie 

Handgreep 

Lamp en bedrijfsurenteller 

Kleine afmetingen 

30. De vol orde van belanari'kheid 

Multimovable 

ewenste kleur te maken 

Variabele dimmer 
Pri' s van de roboscan 
Kleur tern eratuur filters 
snelheid van ronddraaien roboscan 

31. Wat vindt u een goede prijs voor een roboscan? 
1. minder dan f 7500,- 48 % 
2. f7500,- tot f 9000,- 30 % 
3. f9000,- tot f 11.000,- 2 % 
4. meer dan f 11.000,- 2 % 
Er heeft 19 % blanco geantwoord. 

32. Bent u bereid voor een multimovable roboscan meer te betalen? 
1. Nee 53 % 
2. Ja nl. 21. maximaal f 500,- extra 11 % 

22. maximaal f 750,- extra 9 % 
23. maximaal f 1000,- extra 4 % 
24. maximaal f 1250,- extra 4 % 
25. meer dan f 1250,- extra 4 % 

Blanco wordt door 15 % geantwoord. 

gemiddelde score 
9.3 

9.26 
8.38 

8.14 

8.05 

7.76 

7.61 

7.48 

7.32 
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Bijlage 4.2 

Opmerkingen geplaatst bij de vraag 30: 
• Roboscan is een merkl Bewegend intelligent licht is de benaming. 
• Roboscan: Goede optische lenzen is een plus punt, Geen plastic onderdelen, onderhouds 

gemak. 
• Een scan dient het liefst onderhoudsvrij te zijn. Daar er toch altijd stof enz. inkomt of om 

lamp te vervangen moet een scan reparatie vriendelijk zijn. Een modulaire opbouw geniet 
hierbij duidelijk m'n voorkeur. Dit ook ten aanzien van verwisselen gobo's ofkleuren 
schijven. Verder wordt er niet gesproken over prisma's en roterende prisma's. Een goeie 
scan zou dit ook mogen hebben. Een scan moet voor mij zo compleet mogelijk zijn. Alles 
erop en eraan voor relatief I age (betaalbare) prijzen. 

• Wij gebruiken de intelligente spots voor verkoop en kunnen dus andere antwoorden 
geen als een gebruiker zal doen. 

• De keuze van de lamp hangt af van het gebruik. MSR heeft een hogere lichtopbrengst 
maar heeft een pitje. Terwijl HMI-lampen ideaal is voor projecties, deze heeft nL een 
ideale licht verdeling. 

• Prijzen voor scan's zijn afuankelijk van de toepassingen 
• Prijs kan moeilijk bepaald worden omdat er zoveeI verschillende uitvoeringen zijn. 
• De prijs die je voor een beetje scan betaald is incIusief multimovable, je moet nooit een 

scan aanschaffen voor een prijs van f 1000,- is kinderspeelgoed. 
• Een scan kan niet alle punt en bereiken, het is geen yoke spot 
• Die omwentelingen in vraag 27 geld en hoop ik voor de gobo's en prisma's (is niet best 

als de scan ronddraait) 
• Geluidsniveau minimaal is belangrijk voor theatervoorstellingen 
• Precisie van het terugkeren van de bundel op de geprogrammeerde plaats is belangrijk 
• Belangrijk is kleurpalet met onmerkbare overgang. 
• Geen schokkende effecten bij het langzaam weggaan. 
• Geluidsniveau is net als strooilicht bijzonder belangrijk. Tevens is adressering vanaf de 

tafel bijzonder belangrijk 

• Bij losse verhuur blijkt er behoefte te bestaan aan een programma in de scan zelf zodat 
hij zelfstandig (stand alone) kan werken. 

• Ik ben niet zo gecharmeerd van spiegel spots. Ik heb liever joke spots 
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