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ONDERDELEN
Trends in voertuigverlichting

Bij de huidige autoverlichting
komen we nog altijd de oude ver-
trouwde gloeilamp tegen. Deze
heeft een gloeidraad van wolfram,
die door de toevoer van elektrische
energie tot gloeien wordt gebracht.
De lichtopbrengst van de stan-
daardlamp is niet erg groot en de
gebruiksduur wordt begrensd door
het zwart verkleuren van het lamp-
glas als gevolg van de verdampte
wolframdeeltjes uit de gloeidraad.
De gloeilamp voor dim- en groot-
licht is inmiddels verdrongen door
de halogeenlamp. Aan de achter-
zijde treffen we nog wel ‘gewone’
gloeilampen aan, maar ook dat
gaat veranderen.

De halogeenlampen, zoals de ty-
pes H1, H3, H7, HB3 en HB4 heb-

ben slechts één gloeidraad. Deze
types worden toegepast in dimlicht
en mistlamp. De halogeenlamp H4
heeft twee gloeidraden voor de
omschakeling van grootlicht naar
dimlicht. Een extra afdekkapje
heeft tot taak het verblindende
lichtaandeel van het grootlicht af te
dekken en een licht-/donkergrens
in de dimlichtbundel tot stand te
brengen. Een halogeenvulling in
de lamp (jodium of bromide) is ge-
schikt voor een gloeidraadtempe-
ratuur tot rond het smeltpunt van
wolfram toe (circa 3400 °C) en dat
resulteert in een hoge lichtop-
brengst. Een nadeel is dat de min-
ste of geringste vetafzettingen, bij-
voorbeeld door het aanraken met
blote vingers, bij deze hoge tempe-

raturen van het lampglas in afzet-
tingen resulteren. Die tasten het
lampglas aan en het kan zelfs tot
beschadigingen leiden. De halo-
geenlamp heeft ondertussen een
betrouwbare reputatie opgebouwd
en is nog niet aan het einde van z’n
Latijn, zeker niet gezien de laatste
ontwikkelingen.

Philips VisionPlus
Tot nu toe wordt over het algemeen
halogeenverlichting (met name
H4) toegepast. Steeds vaker zien
we ook xenon-verlichting. Dit is
een gasontladingstechniek die over
het algemeen alleen verkrijgbaar is
op auto’s uit de hogere prijsklasse.
Dit heeft onder meer te maken met
de bijzondere technische voorzie-

Autoverlichting wordt ‘zelfdenkend’

Intelligent licht
De auto-industrie spendeert miljarden guldens aan ontwikkeling van passieve

veiligheidssystemen. Maar zeker zo belangrijk is natuurlijk het voorkomen van

ongevallen. We hebben het dan over actieve veiligheid en daarbij speelt auto-

verlichting een voorname rol. Met nieuwe verlichtingstechnieken kan het zicht

van de automobilist aanmerkelijk worden verbeterd.

De Autoverlichting van de toekomst
anticipeert op de rij-omstandigheden
en verkeerssituatie.Zo kijkt de ver-
lichting als het ware ‘de hoek om’bij
het nemen van een bocht.Daardoor
kan de bestuurder alerter reageren.
FOTO:BMW

De Philips VisionPlus vormt een aan-
merkelijke verbetering van de nor-
male H4 en H7 halogeenlampen.De
lichtopbrengst is zo’n 50% toegeno-
men.Ook de reikwijdte is aanzienlijk
groter en de lamp is goedgekeurd op
basis van richtlijn ECE 37.
FOTO:PHILIPS
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ningen als een speciaal voorscha-
kelapparaat en de door de wet ver-
eiste hoogteregeling waardoor ver-
blinding van de tegenliggers moet
worden voorkomen.

Omdat dit type verlichting ook
in de typegoedkeuring van de be-
treffende auto wordt opgenomen,
is het niet mogelijk deze achteraf
te monteren. De fabrikanten van
autoverlichting trachten echter wel
de lichtopbrengst van halogeen-
lampen te verhogen. Een voor-
beeld is de VisionPlus-serie van
Philips. Deze halogeenlampen zijn
verkrijgbaar in H4 en H7. Philips
geeft aan dat de lichtopbrengst tot
vijftig procent hoger ligt dan dat
van conventionele halogeenlampen
en de reikwijdte tot twintig meter
meer bedraagt. Voorts zou Vision-
Plus wegmarkeringen en verkeers-
tekens beter reflecteren. Deze lam-
pen voldoen aan ECE-richtlijn 37.

Osram Bilux Silverstar
Ook het merk Osram heeft zich in-
middels gestort op het verbeteren
van de halogeenlamp. De eigen-
schappen komen in grote lijnen
overeen met die van de Philips
VisionPlus. De Bilux H7 Silverstar
is een 55W lamp en de H4 een
60/55W lamp. Ook deze lampen
voldoen aan de wettelijke eisen.

Xenon verlichting
Met xenon-verlichting is het mo-
gelijk de intensiteit en kleur van

gere lichtopbrengst en de geringe
vermogensbehoefte, omdat een
lage bedrijfstemperatuur noodza-
kelijk is.

D1 en D2 lampen
In de praktijk kunnen we D1 en D2
xenon-lampen tegenkomen. D
staat voor ‘discharge’, wat ontla-
ding betekent. De verschillen tus-
sen de D1 en D2 lamp zijn terug te
voeren op de elektrische aanslui-
tingen. Bij de D1 lamp is dat een
hoogspanningskabel die met een
soldeerverbinding met het voor-
schakelapparaat is verbonden. De
D2 lamp heeft een hoogspannings-
bestendige stekker in de lampvoet.

De D2 lamp wordt nog weer
verdeeld in de typen D2S, D2R en
D2C. De D2S xenonlamp is be-
stemd voor toepassing in ellipti-
sche schijnwerpers (het poly-ellip-
soïdesysteem). De D2S is voorzien
van een extra buitenglas (ballon)
van UV-absorberend kwartsglas.
Dit lamptype leent zich ertoe te
worden gebruikt in combinatie met
kunststof reflectoren.

De D2R is bestemd voor toepas-
sing in combinatie met parabool

Bij het bi-xenon systeem wordt de xenon-verlichting zowel voor het
grootlicht als voor het dimlicht toegepast.Toch kan bij dit verlichtings-
systeem met één gasontladingslamp worden volstaan.
FOTO:MERCEDES

het daglicht te benaderen. Het uit-
gestraalde licht is veel helderder
dan van halogeenverlichting en het
licht verspreidt zich bovendien be-
ter. Dankzij de enorme lichtop-
brengst kan met een relatief kleine
verlichtingsunit worden volstaan.
Dat geeft de constructeur meer
vrijheid om een aerodynamisch
optimaal design te bereiken.

De xenonlamp is gevuld met het
edelgas xenon en een mengsel van
metaalhalogeniden. Voor het in-
schakelen en voor de werking is
een elektronisch schakelapparaat
nodig. Bij het inschakelen van de
ontsteekspanning, die 10 tot 20 kV
bedraagt, wordt het gas tussen de
elektroden geleidend (ioniseert) en
wordt een lichtboog ontstoken.
Door een gecontroleerde toevoer
van wisselstroom (400 Hz) ver-
dampt de metaalachtige vullings-
substantie ten gevolge van de tem-
peratuurstijging in de brander en
straalt daarbij licht uit.

Een autoleven lang
In vergelijking tot de gloeilampen
heeft deze techniek een aantal
doorslaggevende voordelen:
● een hoge levensduur, omdat er

geen vast metaal verdampt,
waardoor de lamp geen mechani-
sche slijtage kent;

● een hoge lichtopbrengst door de
hoge temperatuur van het gas-
mengsel (hoger dan 4000K);

● een hoger rendement door de ho-

De koplamp-
glazen dienen
zoveel mogelijk
schoon te blijven
om de vorming
van strooilicht,
dat is licht dat
buiten de werke-
lijk bedoelde
lichtbundel valt,
te voorkomen.
Vandaar ook het
verplichte kop-
lampwassys-
teem bij xenon-
verlichting.
FOTO:MERCEDES

Xenon-verlichting; en dan?
De aanwezigheid van xenon-
verlichting op een voertuig staat
vermeld in de typegoedkeuring.
Maar daar zijn we er nog niet mee.
Auto’s die uitgerust zijn met xenon-
verlichting moeten tevens zijn voor-
zien van een niveauregeling en een
koplampwassysteem.
De niveauregeling, en dan hebben
we het over een automatische
hoogteregeling van de koplampen,

is ter voorkoming van verblinding
van tegenliggers.In principe is op
de achteras een (hoekverdraai-
ings-)sensor gemonteerd die het
knikken van het voertuig regis-
treert.De door deze sensor opge-
nomen gegevens worden in een
regeleenheid verwerkt die op haar
beurt de koplampunit, waarin de
xenonlamp is opgenomen, naar
boven of beneden laat kantelen.

De lichtbundels van een bi-xenon confi-
guratie: links het grootlicht en rechts
het dimlicht.Bij het grootlicht wordt een
breed vlak bestreken en bij dimlicht is
de licht-/donkergrens scherp afgeba-
kend om verblinding van tegenliggers
te voorkomen.
FOTO:HELLA
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reflectoren. Op de buitenballon is
een anti-verblindingsstrook aange-
bracht. De licht-/donkergrens
wordt hierdoor wat strakker, waar-
door tegemoetkomende bestuur-
ders minder geïrriteerd raken.

De hogere lichtopbrengst maakt
het mogelijk een kleinere reflector
en dus ook een kleinere koplamp te
construeren. Omdat xenonlampen
de elektrische energie met een ho-
ger rendement in licht omzetten
komt er ook veel minder warmte
vrij dan bij de conventionele halo-
geenverlichting. Ook dit vindt zijn
weerslag in het koplampontwerp.
Niet alleen kunnen de reflectoren
kleiner worden gemaakt, maar bo-
vendien kan hierin kunststof wor-
den toegepast. Daar komt nog bij
dat de levensduur van xenonlam-
pen veel langer is dan van halo-
geenverlichting. De levensduur
van een xenonlamp is ongeveer
2000 uur en dat is genoeg voor een
gemiddeld autoleven lang.

Bi-Litronic en Bi-Xenon
In eerste instantie werd de xenon-
verlichting alleen voor het groot-
licht toegepast. Maar omdat 95%
van de gebruiksduur van koplam-
pen het dimlicht betreft is het niet
meer dan wenselijk dat de xenon-
lamp ook dienst doet voor het dim-
licht. De Bi-Litronic van Bosch en

licht. Daartoe zorgt een elektro-
magnetische actuator ervoor dat bij
het bedienen van de groot-/dim-
lichtschakelaar de gasontladings-
lamp in de reflector in twee ver-
schillende posities wordt gebracht
die ieder de uitstraling van de
lichtkegel voor het groot- en het
dimlicht bepalen.

Variabele lichtverdeling
De intelligente adaptieve koplamp-
systemen hebben de toekomst.
Deze systemen hebben tot doel de
lichtverdeling aan te passen aan de
verkeerssituatie, de lichtomstan-
digheden, de weersomstandighe-
den, de toestand van de weg, het
soort weg, de voertuigsnelheid en
het acceleratiegedrag.

In de praktijk komt het erop
neer dat de lichtverdeling zal moe-
ten worden aangepast aan de ver-
schillende verkeerssituaties, zoals
het naderen van een kruising, het
berijden van een bocht of het rij-
den over een buitenweg (vaak zon-
der straatverlichting). Een start
werd gemaakt (rond 1997) met het
multifocale koplampsysteem van

Hella. Hierbij werd door een elek-
tronisch systeem de verschillende
lichtfuncties aangestuurd waarbij
gebruik werd gemaakt van de Bi-
Xenon-projectiemodule. Het was
al mogelijk gebleken (xenon-ver-
lichting) dat de lichtbundelhoogte
automatisch werd geregeld. Een
verdere integratie van mechatroni-
sche functies resulteerde uiteinde-
lijk in het Vario-Xenon-Systeem.
Dit systeem kan worden herleid tot
drie afzonderlijke functies, te we-
ten reflectie, projectie en lichtge-
leidertechniek.

Bij het reflectiesysteem wordt
het licht met behulp van een reflec-
tor op het wegdek verdeeld. Dit ge-
beurt in samenhang met de wer-
king van een strooioptiek of andere
vorm van koplampglas.

Bij het projectiesysteem wordt
via een praktisch elliptisch ge-
vormde reflector het licht van de
lamp op een verlichtingsplatform
gefocusd. Een afschermkap be-
grenst daar de lichtverdeling,
waarna het licht door een lens (zeg
maar de ‘projector’) op het wegdek
wordt verdeeld.

de Bi-Xenon van Hella maken het
mogelijk, dat slechts één gasontla-
dingslamp van een twee-koplam-
pensysteem kan worden gebruikt
voor zowel het dim- als het groot-

Licht aangepast aan omstandigheden

bocht

stadsverkeer

snelweg

afslaan

Vier verschillende situaties waarbij adaptieve lichtverdeling tot z’n recht komt.Bij het nemen van een bocht
draait de bundel met de kromming mee,op de buitenweg krijgt men meer het effect van grootlicht (zonder de
tegenliggers te verblinden) en in het stadsverkeer wordt breeduit geschenen om de overzichtelijkheid van
kruisingen te bevorderen.Bij het afslaan kijkt de verlichting als het ware ‘ om de hoek’.
FOTO’S:HELLA

Ook de lichtgeleidertechniek is veelbelovend.Het licht van de lamp wordt via
een reflector in de lichtgeleider gebracht.De lichtgeleider brengt het licht ver-
volgens selectief naar verschillende lichtuitstroomopeningen.
FOTO:HELLA
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Recentelijk zijn er experimenten
gaande met de lichtgeleidertech-
niek. Bij een dergelijk systeem
wordt het licht van de lamp via een
reflector in de lichtgeleider ge-
bracht. De lichtgeleider brengt het
licht dan selectief naar, laten we
het voorlopig maar zo noemen,
lichtuitstroomopeningen. Het sa-
menspel van de aansturing van de
verschillende lichtuitstroomope-
ningen resulteert in verschillende
lichtverdelingsvormen.

Lichtverdelingsmodulatie
Bij het projectiesysteem gebeurt de
lichtverdelingsmodulatie met be-
hulp van afschermkapjes die een
licht-/donkergrens tot stand bren-
gen (dimlicht!).

Bij het reflectiesysteem kan de
lichtverdeling worden aangepast
door het veranderen van de plaats
van de lichtbron en het invoegen
van schaduwelementen.

Bij het lichtgeleidersysteem kan
de lichtverdeling worden geregeld
door de modulaire opbouw van de
lichtgeleiders en het al of niet aan-
sturen daarvan.

Welke kant het op zal gaan is nu
nog steeds niet geheel duidelijk.
Maar gelet op wat Automotive
Lighting in combinatie met Daim-
ler-Chrysler heeft ontwikkeld, lijkt
het systeem van Hella met lichtge-

leiders daarbij in de buurt te ko-
men. Het systeem van Automotive
Lighting (een samenwerkingsver-
band tussen Magneti Marelli en de
lichtafdeling van Bosch) heeft daar
veel van weg, maar wordt geregeld
met behulp van verschillende re-
flectoren. Het is modulair in op-
bouw als het lichtgeleidersysteem,
maar wel met xenon-lampen die
ieder een eigen reflector hebben en
selectief worden aangestuurd.

Anticiperende verlichting
Een primaire overweging om een
intelligent adaptief systeem te ont-
wikkelen was wel het sterk verou-
derde concept van grootlicht en
dimlicht. Immers, 95 procent van
de gebruiksduur van de koplamp is
terug te voeren op het dimlicht.
Het grootlicht is dus in wezen een
achterhaald iets. Het dimlicht heeft
echter net iets te weinig capaciteit
wat tot uitdrukking komt in een be-
perkte reikwijdte en lichtop-
brengst. Het is dus in feite een
kwestie van een iets grotere licht-
opbrengst koppelen aan de plaats
waar het licht terecht moet komen.
Daarbij moet wel terdege rekening
worden gehouden met tegemoet-
komend verkeer.

De door Automotive Lighting in
gang gezette ontwikkeling maakt
gebruik van de reeds beschikbare

(Bosch-)concepten als het PES-
systeem (Poly-Ellipsoïd-System),
zijnde het projectiesysteem dat
veel overeenkomsten vertoont met
een diaprojectie en het xenon-ver-

lichtingssysteem Litronic (Light-
Electronic) met gasontladings-
lamp. Daarnaast is gebruik ge-
maakt van de mogelijkheden die
de lichthoogteregeling en de toe-

De Automotive Lighting (Bosch + Magneti Marelli) koplamp voor de
adaptieve lichtverdeling.Deze firma heeft gekozen voor een lichtmodu-
latie met behulp van verschillende reflectoren volgens het PES-principe
(Poly-Ellipsoïd-System).Ten behoeve van de modulatie wordt onder-
meer gebruik gemaakt van de sensoriek van het ABS en het ESP.
FOTO:BOSCH

De afzonderlijke PES-koplampunit.Door toepassing van het PES-systeem
is minder dan de helft van de gebruikelijke montageruimte benodigd.
FOTO:BOSCH

Night-Vision van Cadillac
Op de Cadillac DeVille wordt sinds
kort het Night-Vision systeem toe-
gepast.Het doet heel futuristisch
aan en heeft  iets weg van een mili-
taire operatie.Uit die wereld is het
systeem ook afkomstig.In het kort
komt het erop neer dat met behulp
van een sensor achter de grille in-
frarood licht wordt uitgezonden
waarmee levende wezens (inclu-
sief mensen) worden waargeno-
men die zich net buiten het beeld

van de koplampen bevinden.Dit
wordt omgezet met behulp van een
barium-strontium-titaan-beeldont-
vanger en door een projector weer-
gegeven op de binnenzijde van de
voorruit.Op dat monochrome beeld
van 20 x 8 cm worden mens en dier
die eventueel het pad van de Cadil-
lac zouden kunnen kruisen, afge-
beeld.Het is een ontwikkeling van
de firma Raytheon en beproefd in
de Golf-oorlog.

Het Night-Vision systeem van Cadillac ziet er zeer futuristisch uit.De
bestuurder wordt door middel van  een geprojecteerd beeld tijdig ge-
waarschuwd voor gevaar.
FOTO:CADILLAC
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BMW’s Adaptive Light Control
BMW heeft in samenwerking met
Hella het Adaptive Light Control
(ALC) ontwikkeld, een systeem dat
vanaf 2002 op de nieuwe BMW 7-
serie geleverd zal worden.Dit dan
naast het elders in dit artikel aange-
haalde Brake Force Display.ALC
wordt gevormd door het bi-xenon
koplampsysteem.In het systeem
dat door BMW geleverd zal wor-
den, draait de stralenbundel mee
met de kromming van een bocht
(waar hebben we dat eerder ge-

zien;Citroën DS 1966-1975?) en
wordt aangestuurd door GPS (Glo-
bal Positioning System) en door
elektronische wegenkaarten.
Verder worden de parameters ver-
werkt zoals die onder ‘Variabele
lichtverdeling’zijn omschreven.
Zelfs ‘kent’het systeem de weg in
parkeergarages met meerdere ver-
diepingen.Het systeem wordt op
dit moment  juridisch beoordeeld
ten behoeve van goedkeuring door
de Europese regelgeving.

In de nieuwe BMW 7-serie wordt het realiteit:de verlichtingsbundel
draait mee met de kromming van een bocht.
FOTO:BMW

passing van xenon voor grootlicht
én voor dimlicht (bifunctie-Litro-
nic) te bieden heeft.

Als eerste stap in de ontwikke-
ling werd een koplamp ontwikkeld
met tien modules, bestaande uit
een (uiteraard kleine) reflector met
een xenonlampje. Deze werden se-
lectief aangestuurd toegespitst op
een bepaalde verkeerssituatie.
Grosso modo werden er daarvan
drie onderscheiden, namelijk het
rijden door een bocht, het rijden op
de buitenweg met relatief hoge
snelheid en brede straling in het
stadsverkeer. Daarbij kan onder-
meer gebruik gemaakt worden van
gegevens die worden opgenomen
door de sensoren die het ABS en
ESP voeden en hun data via het
CAN-netwerk aanleveren. Dus wat
wordt er gemeten: de snelheid, de
stuurwielhoekverdraaiing, de rol-
hoek (daarmee wordt overhellen

De Light Emitting Diode zet door
in de achterverlichting.Er is min-
der montageruimte nodig,het is
betrouwbaar en daarnaast ook te
gebruiken voor signalering in die
zin dat het achteropkomend ver-
keer op de hoogte wordt gesteld
van de remkracht die door de be-
stuurder wordt uitgeoefend.
FOTO:LUMILED

van de carrosserie bedoeld), rege-
ninformatie (een regensensor ten
behoeve van ruitewisseraanstu-
ring) en de informatie die beschik-
baar komt bij het aansturen van de
lichtbronnen in de koplamp. Dit al-
les resulteerde in een prototype dat
250 vrij programmeerbare parame-
ters kent. In samenwerking met de
voertuigfabrikant werd de prakti-
sche toepassing uitgewerkt.

Sneller reageren
Het bleek al snel dat het systeem
grote voordelen kent. Met mede-
werking van een aantal testperso-
nen en een simulatie van verkeers-
situaties kwam men tot een aantal
conclusies. Bijvoorbeeld over de
herkenbaarheid van een bocht naar
links. Bij een conventioneel kop-
lampsysteem met H4-halogeen-
lamp zagen de testpersonen op 53
meter dat die bocht eraan kwam.
Bij het adaptieve systeem werd dat
89 meter. Bij een rijsnelheid van
70 km/h betekent dat wel een ver-
lenging van de ‘denktijd’ met 1,9
seconden. De bestuurder kan door
deze extra tijd eerder het initiatief
tot remmen nemen en eventueel
ook eerder voor een bepaald object
tot stilstand komen.

Nog duidelijker zijn de resulta-
ten op een buitenweg. De herken-
baarheid van objecten steeg van 70
naar 148 meter (211procent!). Bij
een snelheid van 130 km/h bete-
kent dat 2,2 seconden extra om er-
gens over na te denken (wel of niet
remmen of sturen). Hiermee kan
een ongeval worden voorkomen.

Ook zou een dergelijk systeem
een hoger comfortniveau tot ge-
volg hebben. Een betere verlich-
ting vermindert het moeten turen
en geeft de bestuurder een beter
gevoel van veiligheid.

Achterlichten met LED’s
De verlichting aan de achterzijde is
nog steeds een belangrijk item.
Daar is het immers een kwestie
van gezien worden. De xenon- en
halogeenlampen treffen we daar
niet aan, maar de LED (Light
Emitting Diode) staat op de start-
streep. Hella zal een belangrijke
leverancier worden. Men heeft al
verschillende LED’s op de plank
liggen, bijvoorbeeld voor Audi.

LumiLed in de VS is de leveran-
cier voor Cadillac en is een samen-
werkingsverband tussen Agilent
Technologies (voorheen een on-
derdeel van Hewlett-Packard) en
Philips Lighting. Het voordeel zit
met name in de levensduur en, ook
niet geheel onbelangrijk, LED’s
nemen veel minder plaats in dan
conventionele lampen.

LED’s worden met name ook
gebruikt als remlicht. De Cadillac
DeVille is ermee uitgerust, maar

ook BMW heeft een ontwikkeling
op stapel staan, waarmee een ach-
terligger een indicatie krijgt hoe
sterk de voor hem rijdende BMW
afremt. Dit Brake Force Display
(BFD) bestaat uit meerdere ele-
menten; hoe meer elementen op-
lichten (verdeeld over twee ‘nor-
male’ remlichten en een derde
remlicht) des te harder de bestuur-
der het rempedaal aanraakt.

Atte Roskam

Waarschuwing: vals licht!
Naast de reguliere merken die
halogeenlampen op de markt
brengen, treft men met een zeke-
re regelmaat producten van on-
bekende herkomst aan.De pro-
ducenten hiervan beloven een
lichtopbrengst van zo’n 50 tot 80
procent  boven dat van de ‘nor-
male’halogeenlamp.Men durft
zelfs de vergelijking aan te gaan
met xenon-verlichting.Optimis-

me afkomstig uit (meestal) het
Verre Oosten! Dit optimisme
kunnen wij echter niet delen,om
reden dat deze lampen niet zijn
voorzien van de vereiste keur-
merken.Men deinst er overigens
niet voor terug de nodige op-
drukken aan te brengen,bijvoor-
beeld zelfs de naam van een ge-
renommeerde lampenfabrikant
uit het zuiden des lands.
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