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ONDERDELEN 
Autoverlichting nu en straks

Lange tijd ontwikkelde autolicht zich maar
beperkt. Bij het verschijnen van halogeenlam-
pen bleef het zo dat je een gloeilamp in een
parabolische reflector had, met een geprofi-
leerd glas ervoor om de verdeling van de licht-
bundel te regelen. Er kwam meer beweging in
toen computertechniek werd losgelaten op het
ontwerp van de reflector. Die werd gesplitst in
een aantal verschillend gebolde delen om het
licht meer in gewenste richtingen te bundelen.
De reflector nam deels de taak van het lamp-
glas over, lichtafbuiging in het glas levert
strooilicht en lichtverlies op.
Door verfijning van het reflectorontwerp is pro-
filering van het lampglas niet meer nodig.
Tegelijk begonnen zich meer ontwikkelingen af
te tekenen. Zeer compacte projectielampen ver-
schenen, eerst als accessoire. Daarin wordt het
licht sterk gebundeld met een reflector, en ver-
volgens gespreid met een lens. De basis voor
AFS-lichtsystemen (zie: Wettelijk kader ver-
ruimd) werd gelegd. Er kwam xenonlicht, in
studiemodellen werden de mogelijkheden van
neonlicht, LED’s en lichtgeleiding verkend.

Nauwkeurigheid en kwaliteit
Conventioneel halogeenlicht veranderde ook.
Bij een duplolamp zorgt een deels afgedekte

gloeidraad voor dimlicht, een deel van het
licht wordt gewoon weggegooid. In moderne
reflectoren zijn dim- en grootlicht gescheiden,
een dimlichtreflector bundelt al het licht de
gewenste kant op zonder afdekken van de
gloeidraad. Voorwaarde is een steeds grotere
nauwkeurigheid van zowel reflector als gloei-
lamp.
De dimlichtbundel moet bovenaan een scherpe
licht/donker scheiding hebben, hij moet breed
zijn, maar binnen die bundel moet de grootste
lichtconcentratie optreden ver voor de auto op
de rechter weghelft. Brede verlichting is nodig
om je te oriënteren op de randen van de weg,
en van opzij komende obstakels. Maar de blik
van de rijder moet in hoofdzaak ver vooruit
geleid worden, om tijdig het weg- en verkeers-
verloop waar te nemen. Dus daar moet het
meeste licht heen.
Daarom zijn reflectoren van kunststof, dat met
grote vormnauwkeurigheid in grote series te
maken valt. Zonder dat slijtage aan de fabrica-
gemal een geleidelijk veranderende vorm ople-
vert, zoals bij metalen reflectoren. Je kunt licht
niet heel nauwkeurig reflecteren als je niet
precies weet waar het vandaan komt. Dus werd
van belang dat de plaats van de gloeidraad in
de gloeilamp binnen uiterst nauwe grenzen

vastligt. Dit is een belangrijke maatstaf voor de
kwaliteit van een gloeilamp, net als de levens-
duur. En omdat nauwkeurige fabricage nu een-
maal kostbaar is, zijn Goede gloeilampen niet
goedkoop.

De belangrijkste ontwikkeling van
dit moment is wel adaptieve verlich-
ting, waarvoor de wet echter nog
even te weinig ruimte biedt. Dit mag
nu wel: statische extra bochtverlich-
ting, hier met de Dynaview lampen
die Hella als accessoire biedt.
Foto: Hella

Met een 35 W halogeenlamp zorgt de nieuwe Audi
A8 als eerste voor extra verlichting van bochten.
Maar alleen bij gematigde snelheid gaan de
bochtlampen aan, afhankelijk van stuurbeweging
en gebruik van de richtingaanwijzers. Mede om
lichtseinen te kunnen geven is er naast grootlicht
uit de bi-xenonlamp ook halogeen grootlicht,
xenonlicht ontsteekt niet meteen op volle sterkte.
Foto: Hella

Vele ontwikkelingen in autolampen

Nieuw licht

Ooit was het heel overzichtelijk,

toen de aloude gloeilamp geleide-

lijk plaats maakte voor de halo-

geenlamp. Een nieuwe generatie

autolicht, simpel. Nu lopen tal van

nieuwe en evolutionaire ontwik-

kelingen parallel, en ontstaan

hele nieuwe functies in autover-

lichting. Wij staken ons licht op,

om licht te brengen in de duister-

nis: hoe staat het met autolicht?

Grootlicht

Bochtverlichting
Xenon
dim/grootlicht
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positie van de gloeidraad in te stellen, voordat
met puntlasjes de delen van het metalen voetje
aan elkaar bevestigd worden. Camera’s en
beeldanalyseapparatuur controleren daarna of
het goed is gegaan. Bij xenonlampen, die nu
ook in Aken worden gemaakt, is het niet veel
anders.
“Vandaar dat we dit niet in lage-lonen landen
kunnen produceren, het vereist hoogopgeleid
personeel om de machines te bewaken”, aldus
de rondleider bij Philips.

Verbeterd halogeenlicht
Het is wat behelpen met H4-lampen, waarin
twee gloeidraden zitten op verschillende posi-
ties. Er komt al de helft meer licht uit een H1-
grootlichtlampje. Met een naar 15 bar verhoog-
de inwendige gasdruk presteert de nieuwere
H7 in lichtopbrengst hetzelfde. Daarnaast
heeft de H7 een heel nauwkeurig (op 0.15 mm
precies) gepositioneerde gloeidraad. H7 werd
ontwikkeld voor moderne dimlichtreflectoren.
Met de verbeterde techniek van H7 haalt
Philips nu bijna net zo veel licht uit zijn Vision
Plus H4-lampen.
In de lampenfabriek van Philips te Aken zien
we dat het voetje van een halogeenlamp uit
drie delen bestaat, zodat het daarin gestoken
lampglas met gloeidraad in alle richtingen
gedraaid en geschoven kan worden. Dat
gebeurt bij elk geproduceerd lampje om de

Meerdere automerken staan klaar met dynamische
bochtverlichting, gebaseerd op een projectiekop-
lamp. Doorgaans van het xenon-type, maar het
werkt hetzelfde met een halogeen projectielamp.
Een stappenmotor verdraait de hele lamp tot 15°
naar links of rechts.
Foto: Hella

Nog steeds wordt gestudeerd op uniforme
Europese regels voor dagverlichting, die aantoon-
baar de veiligheid op de weg verhoogt. Nu velen
al met licht overdag rijden springt Osram er op in
met speciale Light@Day gloeilampen die een
lange levensduur hebben, zodat als gevolg van het
voeren van licht overdag niet vaker lampen ver-
vangen hoeven worden.
Foto: Osram

Natuurlijk is het extra licht van xenon lampen ook
voor trucks heel waardevol. Hella heeft daarom
naast xenon verstralers ook ombouwsets op de
markt gebracht voor de Mercedes Actros en
Scania BR 4 serie.
Foto: Hella

Achterlichten voor
trucks en trailers kun-
nen nu ook in LED-ver-
sie geleverd worden.
Zeer lange levensduur
en goede bestendig-
heid tegen schokken of
trillingen zijn een plus-
punt. De hoge prijs is
een min, zeker gezien het risico van beschadiging
bij aanrijdingen.
Foto: Hella

niet veel aan, in de
praktijk wordt maar
5% van de rijtijd
grootlicht gebruikt.
Onbeweeglijke
bochtverlichting
mag wel, maar dan
alleen door middel
van extra lampen.
Een variabele licht-
bundel, onderdeel
van AFS, is pas vanaf
2005 toegestaan.
In verband met ver-
blinding is een maxi-
maal toegelaten
lichtintensiteit

beschreven. Deze
kan met halogeen-
licht bereikt worden,
er is dus geen aanlei-
ding om iets nog
beters dan het al
ruim tweemaal zo
sterke xenonlicht te
ontwikkelen. Welk
type lampen wordt
gebruikt is vrij, als de
kleur van het licht
maar van de voorge-
schreven soort is. De
kleuren zijn echter
gedefinieerd als vrij
ruime gebieden in

Wettelijk kader verruimd
het kleurenspectrum.
Waarschijnlijk nog
dit jaar komt er een
Europese regel dat
auto’s ook overdag
licht moeten gaan
voeren. Daar moeten
landelijke regels bij
aangepast worden.
Hier is het nu zo dat
bij dimlicht ook de
achter- en kenteken-
verlichting moeten
branden. Met aparte
lampen voorop als
dagverlichting hoeft
dat niet. ●

Alweer een jaar of
tien geleden liep het
Europees onder-
zoeksproject Eureka,
met als doel via
moderne technieken
het verkeer veiliger
te maken.
Verlichting maakte
daar ook deel van
uit. Hier kreeg het
idee van Advanced
Frontlighting System
(AFS) vorm. Dat idee
moest vervolgens
vastgelegd worden
in wettelijke voor-
schriften. Pas vanaf
2005 komt een aan-
tal nieuwe Europese
voertuigregels voor
verlichting. Via een
soort reparatiewet-
geving worden al dit
jaar enkele bestaan-
de regels aangepast.
Hierdoor wordt het
mogelijk beweeg-
baar dimlicht te
gebruiken, nu is
alleen beweegbaar
grootlicht toege-
staan. Daar heb je

Op termijn is het ideaal om de koplichtverdeling aan te passen aan de
omstandigheden. Een praktische uitwerking heeft Hella gemaakt met Varilis,
een xenon koplamp waarin een draaibare rol met verschillende profileringen
rondom zorgt voor aanpassing van de lichtbundel.
Foto: Hella

Buitenweglicht

Statisch bochtlicht

Stadslicht

Snelweglicht

VARILIS 
(VARiabel Intelligent LIcht Systeem, vanaf 2005)
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Spelen met lichtverdeling
Ook strooilicht vermijden draait om nauwkeu-
righeid. Hella demonstreert ons in zijn voor
meting en vergelijking gebruikte ‘lichttunnel’
een goedkope mistlamp. In de ‘lichttunnel’ is
geen mist, maar als simulatie wordt een wit
netwerk neergelaten vlak voor de geteste lam-
pen. Bij een goede mistlamp kun je nog door de
mazen van het net kijken, een slecht exemplaar
geeft zoveel licht naar boven dat het net helder
oplicht en je niets anders meer ziet. 
We zien hier ook dat xenonlampen niet alleen
meer licht in de verte geven, maar ook veel bre-
der verlichten dan halogeenlampen. Anderzijds
valt op dat xenonlicht bij het aanzetten lang-
zaam op sterkte komt. Daarom gaat het vaak
gepaard met halogeen grootlicht voor het geven
van lichtseinen. En vandaar de vraag naar bi-

xenon lampen, die zowel groot- als dimlicht
produceren. Gewoonlijk door een wegklapbaar
schermpje in een projectielamp voor dimlicht.
maar ook een reflectorkoplamp met een
beweegbaar reflectorsegment is mogelijk.

Volgens de regels
Ombouwsets met xenonlicht voor auto’s die
met halogeenlicht werden afgeleverd, zijn in
Duitsland populair. Ook bij ons zijn ze interes-
sant, daar xenonlampen prijzig zijn en er in
een nieuwe auto nog BPM overheen komt. Hella
heeft tevens bi-xenon ombouwsets in ontwikke-
ling. In combinatie met xenonlicht is automati-
sche lichthoogteregeling en een koplampwas-
systeem verplicht, mede daardoor is het duur.
Dat speelt niet bij extra lampen, waar merken
als Bosch en Hella meestal keus bieden uit

xenon of het goedkopere halogeenlicht.
Handig voor ombouw is de xenon lichtbron van
Philips met aangebouwde starter in de voet.
Xenon licht komt van een vlamboog tussen
twee elektroden. Net als bij een tl-buis is hoog-
spanning nodig (25 kV) om de vlamboog te
laten overslaan, daarna is 85 V genoeg om hem
in stand te houden. De stoot hoogspanning
geeft een elektromagnetisch stoorsignaal, waar
moderne auto’s gevoelig op kunnen reageren.
Gunstig dus als er tussen xenonlamp en starter
geen kabel is die als antenne kan werken.
Het onderwerp ‘extra verlichting’ komt dit jaar
sterk in de belangstelling. Waarschijnlijk vanaf
maart wordt met het stuur meedraaiend dim-
licht toegestaan. De verwachting is dat licht
voeren overdag verplicht gaat worden. Osram
speelt daar op in met een programma gloeilam-
pen dat extra lange levensduur biedt. Niet
alleen voor koplicht, ook voor achterlicht en
kentekenverlichting. Want die moeten met het
dimlicht mee aan gaan. Dat kost wel extra ener-
gie, wat sterk te beperken valt met een set extra
‘dagrijlampen’ voorop, waarbij de overige ver-
lichting wettelijk niet hoeft te branden.
Hier ziet Philips kansen voor zijn HiPerVision
gloeilampen, die minder energie gebruiken dan
normale gloeilampen en een autoleven mee
moeten gaan. Philips spreekt van 3000 uur,
waar halogeen koplicht goed is voor maar 600
uur. In het applicatielab bij de fabriek te Aken
zien we prototypen van koplampen met aparte
dagrijlampen erin. “We maken met quick proto-
typing deze voorstellen om autofabrikanten te
tonen dat heel weinig ruimte nodig is om
bestaande koplampen uit te breiden met dagrij-

lamp vinden we nu
akelig gelig en vaag.
Halogeenlicht is veel
witter, xenonlicht
gaat naar blauw. Ja,
in het donker, ver-
geleken bij ander
kunstlicht.
In het lab van Philips
blijkt de waarheid

heel anders. Naast
echt daglicht is
xenonlicht nog
behoorlijk geel. Dit
wordt uitgedrukt in
kleurtemperatuur,
eenheid Kelvin (K).
Gewone gloeilampen
blijven beneden
3000 K, halogeen
komt een stukje
daarboven, xenon-
licht op ruim 4000 K,
daglicht ligt bij meer
dan 7000 K. Een
lager getal is geler
licht, een hoger
getal is blauwer.
Zeer recent weten-
schappelijk onder-
zoek wijst uit dat
blauwer licht zorgt
voor duidelijk beter
contrast aan de ran-
den van het gezichts-
veld. Er bestaat aan
de andere kant bij
automobilisten een
sterke voorkeur voor
geel licht bij slechte
weersomstandighe-
den, maar geen
enkel wetenschappe-
lijk onderzoek heeft
nog kunnen aanto-
nen dat die licht-

Licht in kleur
kleur echt beter zicht
oplevert.
Philips is blij met het
aantoonbaar voor-
deel van blauwer
licht. “We hebben
terughoudend gere-
ageerd op de vraag
naar blauwe halo-
geenlampen, zagen
dat als modegril om
xenonlicht te imite-
ren. Door de grote
vraag hebben we
toch Blue Vision uit-
gebracht, gelukkig
blijkt nu dat er wer-
kelijk voordeel in
zit”, zegt dr. Schug
van het Philips
Applicatielab.
Een wetenswaardig-
heid: er bestaan nog
geen witte LED’s. Die
worden gemaakt
door verschillende
kleuren LED’s te
combineren. Net als
bij een tv maak je
met rood, groen en
blauw licht samen
wit. Rood, groen,
blauw en geel is er
wel als LED. Daarom
is witte LED-verlich-
ting dus extra duur.●

We zijn het al haast
vergeten, maar bij de
overgang naar halo-
geenlicht werd er net
zo veel geklaagd
over felheid en ver-
blinding als nu ten
aanzien van xenon-
licht. Het schijnsel
van een oude auto-

Dit is het kleurenspectrum van zichtbaar licht. De
gebogen lijn geeft een bepaalde intensiteit aan,
de rechte lijnen geven lichttemperaturen aan. De
genummerde gebieden staan voor wettelijk gedef-
inieerde lichtkleuren, zo is alles binnen gebied 1
toelaatbaar voor koplicht in Europa.
Foto: Philips

Door de techniek van H7-halogeenlampen over te
brengen naar H4-duplolampen haalt Philips daar
tot de helft meer licht uit. Dat maakt deze Vision
Plus lampen wel een stuk duurder, maar zo kunnen
ook wat oudere auto’s vrijwel net zulk goed lich-
ten hebben als recente modellen met H7-verlich-
ting.
Foto: Philips
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bare koplampen een soort schele blik, opzij
weggedraaid in tegengestelde richting.
En daarna? Koplicht op basis van lichtgeleiding
is nog erg experimenteel. Dat wil zeggen één
centrale lichtbron, met een aantal glasvezelka-
bels die het licht naar koplamplenzen brengen.
We zien bij Philips dat je er makkelijk draaiba-
re en variabele lichtbundels mee kunt maken.
Maar net als Hella geeft men aan dat het eer-
der nieuwe mogelijkheden voor auto-ontwer-
pers oplevert, dan beter licht. Pas later, zo
vanaf 2008 volgens Hella, komen er koplampen
op basis van LED-licht. Erg energiezuinig, en
nooit meer lampjes vervangen. Philips laat
weten dat neonbuizen, nu al gebruikt in de
BMW Z8, nog wat problemen opleveren en niet
zo snel brede toepassing zullen vinden. ●

licht, op basis van onze HP-gloeilamp”, licht
applicatielab manager dr. Josef Schug toe.

Nieuwe lichtpatronen
Het wordt nog druk in en om de koplamp.
Diverse automerken, zoals Opel met de
Signum/Vectra, zitten op het vinkentouw om
modellen met draaibare xenon projectielam-
pen als bochtverlichting te brengen. Eenzelfde
module kan ook met halogeenlicht gebruikt
worden, dat is goedkoper. Nu al zijn er onbe-
weeglijke extra bochtlampen zoals in de Audi
A8. Zoiets is ook los te koop als DynaView-ver-
stralers bij Hella. Het nadeel is dat verstralers
alleen in combinatie met grootlicht gebruikt
worden, en dat kun je niet vaak voeren.
Het systeem is wel mooi, een giermomentsen-
sor stelt vast wanneer de auto van richting ver-
andert en schakelt dan de bochtverlichting bij.
Dat helpt behoorlijk, constateren we op een
donkere buitenweg, al reageert het bochtlicht
wat veel bij koerscorrecties. Doordacht is dat
het bochtlicht geleidelijk dooft (ook bij Audi),
zodat je niet het idee krijgt ineens weer in het
donker te zitten. Een DynaView-versie voor bij
het dimlicht volgt eind dit jaar.
Pas in 2005 mag de dimlichtbundel variabel
worden. Er kunnen dan vijf lichtverdelingen
komen. Op de snelweg een lange lichtbundel,
op de buitenweg wat korter en breder, in de
stad heel kort en breed, dan nog het extra
inschakelbaar bochtlicht, en een brede slecht-
weer-verlichting. Voor dat laatste krijgen draai-

Peter Fokker

H2 en H3. De laatste
is heel bijzonder,
met een gloeidraad
die dwars in het
lampje zit, parallel
aan de voet. Bij alle
andere koplichtlam-
pen staat de gloei-
draad dwars op de
voet, in de lengte
van het lampglas.
H3 wordt nauwelijks
meer toegepast. H2
heeft een speciale
bevestiging, zonder
voet. Nu wordt voor
dimlicht meestal de
H7 gebruikt, die
30% meer licht
geeft dan de H4
(maar een afzonder-
lijke grootlichtlamp
vereist). H1 geeft
ongeveer evenveel
licht als H7, maar
heeft geen zwarte
top tegen verblin-
ding zoals H7, dat is
bij een grootlicht
lamp als H1 niet

nodig. H8, H9 en
H11 hebben een
waterdichte steker-
voet, zodat ze
gebruikt kunnen
worden in lamphui-
zen zonder stof- en
vochtkap achterop.
Zo zijn er ook HB3
en HB4, speciaal voor
koplampen van het
‘sealed’ type.
Alle typen hebben
verschillende voetjes
en kunnen in princi-
pe niet verwisseld
worden. Maar waar
een wil is, is een
weg. Alleen levert
het nooit beter licht
op. Elk type heeft de
gloeidraad in een
andere positie, maar
elke reflector is bere-
kend op een bepaal-
de positie van de
gloeidraad en dus
maar voor één type
lamp geschikt. ●

Een H-hoeveel lampje?
Halogeen gloeilam-
pen zijn er in veel
soorten en maten. Er
zijn nu ook al twee
soorten xenonlam-
pen. Hoe hou je dat
uit elkaar, wat is het
verschil dan?
Bij xenon is het nog
simpel. D2S is de
‘pure’ versie, die
alleen in projectie-
lampen goed bruik-
baar is. Dit omdat
het licht niet zuiver
geconcentreerd uit
het midden van de
lichtbron komt. Voor
reflector koplampen
is de D2R, met
dunne zwarte stre-
pen op het glas die
het storend licht bui-
ten het centrum van
de lichtbron tegen-
houden.
Halogeenlicht begon
met de H4-duplo-
lamp. Voor groot- of
mistlicht zijn de H1,

Door aanpassing van
het glas en overnemen
van de techniek uit H7-
lampen weet Philips
meer licht te persen uit
de aloude H4, in een
kleur die lijkt op
xenonlicht. Merk op
dat het lampvoetje uit
diverse losse delen is
opgebouwd. Die wor-
den tijdens de produc-
tie heel precies gericht,
om te garanderen dat
de gloeidraad in de
lamp binnen nauwe
toleranties op de juiste
positie uitkomt.
Foto: Philips

Min of meer om de concurrentie van LED-verlich-
ting het hoofd te bieden ontwikkelde Philips de
compacte HiPerVision-gloeilampen, die een autole-
ven lang meegaan. Mercedes paste ze als eerste
toe in de huidige E-serie. Philips brengt ze ook
onder de aandacht bij autofabrikanten als uiterst
geschikte bron voor dagrijverlichting.
Foto: Philips

Zeer in de mode zijn LED’s voor alle soorten van
bijkomende verlichting. Ook de lichtgeleider in de-
ze BMW-koplampen wordt gevoed door een LED.
Het gaat hier om een set voor na-inbouw, om een
oudere 3-serie een modern aanzien te verschaffen.
Foto: Hella

In studiemodellen wordt volop geëxperimenteerd
met lichtgeleiding, LED-verlichting en neonbuizen.
Dat levert eerder nieuwe mogelijkheden in de
vormgeving, dan dat het nog beter licht kan
geven, horen we van Philips.
Foto: Philips
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