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ONDERDELEN 
Trends in autoverlichting

Het leek al een hele revolutie toen dik tien jaar
geleden projectiekoplampen opgang maakten.
Niet lang daarvoor had de complexe reflector al
nieuws gebracht. De techniek waarbij een kop-
lampreflector niet langer een zuivere parabool-
vorm kreeg waaruit een rechte, kegelvormige
lichtbundel komt. Complexe reflectors kregen
diverse per computer berekende krommingen
waardoor ze de lichtbundel meer kunnen rich-
ten. Bij een conventionele reflector gebruikt
dimlicht maar ruim de helft van gloeilamp en
reflector en moet de rest afgedekt worden. Een
complexe reflector kan vrijwel al het licht bun-
delen tot dimlicht, al zijn dan wel aparte ver-
stralers nodig voor grootlicht. Dat haalt dus
meer nuttig licht uit de bekende halogeenlamp-
jes. Een andere methode is de projectieschijn-
werper, die een geconcentreerde lichtbundel uit
een kleine parabolische reflector met een com-
pacte lens spreidt in de gewenste richting. Een
uitkomst voor ontwerpers omdat projectiekop-
lampen veel kleiner in diameter zijn dan gewo-
ne koplichten.
Die projectielamp-opbouw werkte vervolgens
heel goed voor het licht van xenon-gasontla-
dingslampen. Dat gaf een enorme winst in licht-
sterkte, ruim dubbel zo hoog als bij een halo-
geenlamp, plus een lichtkleur die dicht bij dag-
licht in de buurt komt. Hel wit, dachten wij
allemaal, maar in natuurkundige termen aan
de blauwe kant, waar halogeenlicht in vergelij-
king met daglicht uitgesproken geel is.
Xenonautolampen werken net als een tl-buis, er
moet hoogspanning op gezet worden om in de
gasvulling van het lampje tussen twee elektro-
den een lichtboog te laten ontstaan, zoiets als
een permanente vonkoverslag. Er is geen gloei-
draad, hét onderdeel in een gloeilampje dat slijt
en uiteindelijk stuk gaat. Daarom gaat een

Veel extra mogelijkheden na nieuwe wetgeving

Vele jaren kabbelde de ontwikkeling in verlichting

rustig voort, vergeleken met andere autotechnische

systemen. Er kwamen halogeenlampjes, na een hele tijd

projectielampen, weer jaren later waren we toe aan

xenonlicht. De ontwikkeling versnelde enorm, er staat

de komende tijd heel veel te gebeuren. Ook onderhoud

aan licht is een actueel thema.

Autolicht, van meer
naar variabel

Dit is de toekomst, ten dele al begonnen: licht om
een hoekje in de richting waarheen de auto stuurt.
Extra bochtverlichting in statische (onbeweeglijke)
en dynamische versie is er al, geheel variabele
verlichting komt eraan.Foto: Hella
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koplamp prototypes die voldoen aan alle wette-
lijke en praktische eisen. Nog een jaar of twee,
is de algemene schatting, dan zijn led-koplam-
pen productieklaar.

Vrijheid in lichtontwerp
De voordelen van led-koplampen zijn legio,
hoge kosten blijven het nadeel. Lichtunits kun-
nen veel compacter worden, met name waar het
de inbouwdiepte betreft. De lichtsterkte van
led’s laat zich variëren via de aansturing van de
led of door een lichtunit op te bouwen uit een
veld van afzonderlijk inschakelbare led’s voor
verschillende lichtfuncties. Bij signaalverlich-
ting is handig dat er tweekleurige led’s zijn, om
rood achterlicht en oranje richtingwijzer te
combineren.
Nog een mogelijkheid waarvoor een grote toe-

xenonlamp langer mee, al zal ook daar op den
duur de gasvulling in kwaliteit achteruit gaan
door de hoge temperatuur in de lichtboog van
de brandende lamp.

Werken aan witte led’s
Je zou zeggen dat voorlopig geen behoefte is
aan weer nieuwe lampjes. Er wordt al genoeg
geklaagd over xenonlampen, al waren de klach-
ten over verblinding ook een kwestie van gewen-
ning aan het nieuwe licht. Er moesten dus aan-
gepaste toelatingsregels komen voor zulk fel
licht, waarbij meteen voor eerste montage auto-
matische lichthoogteregeling en koplampsproei-
ers verplicht zijn gesteld, juist om verblinding
te voorkomen. Alleen vergat men even datzelfde
te regelen voor achterafmontage van xenon-
licht. Dat is nu goedgemaakt in een groter pak-
ket nieuwe regels voor autoverlichting.
Dat pakket komt niets te vroeg, het geeft ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen in autolicht. Dat
deden de oude regels, in 2003 nog speciaal wat
omgebouwd om actieve bochtverlichting te lega-
liseren, niet. Er zijn meer nuttige dingen moge-
lijk met licht, die alleen nog wachten op omzet-
ting in landelijke wetgeving van de dit jaar
ingegane nieuwe Europese verlichtingsregels.
Daarop blijft de ontwikkeling niet staan wach-
ten. Autolicht houdt uiteraard niet op bij de

koplampen, op alle andere verlichte plaatsen
worden gewone gloeilampen verdrongen voor
lichtdioden (Light Emitting Diodes, led’s). Die
zijn erg klein, gaan normaal gesproken langer
mee dan de auto zelf, en zetten elektrische
stroom zeer efficiënt om in licht. Ze verbruiken
dus minder stroom, in de huidige met elektro-
nica volgepakte auto’s een spijkerhard voordeel.
Nadeel is dat ze ongeveer drie keer zo duur zijn
als een vergelijkbaar gloeilampje.
Nog niet zo lang kunnen ook witte led’s worden
gemaakt. Tevens groeit de lichtsterkte welke
led’s kunnen leveren. Met als doel een aantal
witte led’s te combineren tot een koplamp die
evenveel licht produceert als een xenon exem-
plaar. Prototypes zijn al klaar. Niet alleen in stu-
diemodellen voor autoshows, inmiddels vrijwel
alle met led-verlichting uitgerust. Er zijn ook

Ombouw van halogeen- naar
xenonlicht helpt natuurlijk hele-
maal aan meer licht op de weg.
Er zijn tal van ombouwsets in de
handel, mede omdat de regelge-
ving omtrent xenonlicht lange
tijd kreupel bleef. Het is mogelijk
xenon-gloeibuizen te maken die
in plaats van halogeenlicht in
een bestaande koplamp te mon-
teren zijn. Alleen werkt het niet
best, omdat de exacte positie
van de lichtbron dan welhaast
zeker verandert, en daardoor de
reflector niet meer de juiste
lichtbundel geeft. Er is wel winst
in lichtopbrengst, maar ook veel
strooilicht dat verblinding in de
hand werkt.
Juist om dit te voorkomen, bij
het zeer felle xenonlicht, gaat
het af-fabriek altijd samen met
automatische lichthoogterege-
ling en koplampsproeiers (want
vuil op de koplamp geeft óók
strooilicht en verblinding). Maar
bij ombouw achteraf was dat tot
2006 niet verplicht. Nu wel, wat
gezien de nieuwste wettelijke
omschrijving in principe betekent
dat een eerder gemonteerde
ombouw ongedaan gemaakt
moet worden. Tenzij een
ombouwset is gebruikt waarin
hele koplamphuizen zitten met
een keurmerk ‘D’ in het glas,
bewijs van goedkeur voor
gebruik van gasontladingslam-
pen.
Maar nog steeds is de wetgeving
over wat mag of moet niet hele-

maal duidelijk. Het is weer niet
zo dat strooilicht na ombouw
met een ‘goedkope’ xenonset
een probleem kan zijn bij APK-
keuring, waar alleen op de posi-
tie van de licht/donker scheiding
bij dimlicht gelet moet worden.
Staat die niet op de juiste hoog-
te bij xenonlampen, dan moet er
afgesteld worden en daarbij is
een diagnoseapparaat noodzake-
lijk. Dit in verband met de auto-
matische hoogteregeling. Die
moet absoluut eerst via de dia-
gnosetester in basisstand gezet
worden. Pas dan kan mecha-
nisch, met stelschroeven, de juis-
te instelling worden gemaakt. ●

Achteraf ombouwen op xenonlicht is
geen goedkope zaak, sinds het dit
jaar gebonden is aan dezelfde eisen
die gelden voor eerste montage. Ook
deze op zich goede set van Hella
voor een BMW 3-serie is niet meer
voldoende. Er zit wel automatische
hoogteregeling bij en een aangepast
lamphuis, maar koplampsproeiers
zijn nu ook nog vereist.
Foto: Hella

Eisen bij xenonlicht

Deze Varilis-lichtunit van Hella bevat
naast een gewone verstraler zowel
statisch bochtlicht als een in
hoogte en richting variabele
xenonlamp.
Foto: Hella

Door met een stelmotor
de reflector te kantelen
kan bij Varilis de lichtbun-
del aangepast worden. Zo
varieert hoe ver het dimlicht
reikt, en hoe breed de licht-
bundel is.
Foto: Hella
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Na de A8 kreeg nu ook de Audi S6 dagrijlicht met leds. Het lage stroomver-
bruik van led-lampjes is ideaal voor dagrijlicht, en dit is al toegestaan. Hier
apart in de bumper gemonteerd, bij de A8 zit het met een eigen reflector in
de koplampunits verwerkt.
Foto: Audi

Dit experimenteel Valeo-achterlicht is opgebouwd uit staven met lichtgelei-
ding. Valeo heeft een speciale MicroOptique-techniek ontwikkeld om lampen-
glas met één of enkele lichtbronnen erachter homogeen te laten oplichten.
Daarvoor zorgen met een laser gemaakte micro-krasjes in het (kunststof) glas.
Foto: Valeo

Xenonlampen worden in hoog tempo ook in klei-
nere auto’s leverbaar. Hier is te zien dat het beno-
digd voorschakelapparaat om zo’n gasontladings-
lamp te ontsteken heel compact is geworden. Het
ontsteken vergt hoogspanning (20 kV), daarom
zijn speciale kabels naar de lampen nodig. In ver-
band met die hoge spanning mag nooit aan
xenonlampen gewerkt worden als ze branden.
Foto: Hella

Verlichting van inte-
rieur en dashboard
werkt al vaak met led
lampjes. Hier verschil-
lende soorten, merk op
hoe klein ze zijn.
1: Luxeon van

LumiLeds,
2: Golden Dragon van

Osram,
3: Superflux van

LumiLeds,
4: Power TopLed van

Osram.
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Op www.amt.nl vindt u in ‘Techniek in
beeld’, in de rubriek Veiligheidssystemen,
diverse video’s over de werking van adap-
tieve verlichtingssystemen.
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komst wordt voorspeld is lichtgeleiding, waarbij
vanuit een niet direct zichtbare lichtbron een
heel kunststof vlak kan oplichten. Vergelijkbaar
met het transport van elektrische signalen door
glasvezelkabels, zoals nu al veel toegepast voor
infotainmentsystemen in auto’s. Er gaat geen
stroom door die glasvezels, maar lichtsignalen
die aan begin en eind van de kabel omgezet
worden van en naar digitale elektrische signa-
len. Lichtgeleiding geeft ontwerpers enorme
vrijheid in de vormgeving van de verlichting.
Daarnaast wordt het mogelijk één lichtbron, bij-
voorbeeld een xenonlamp of een led, te gebrui-
ken om twee of meer lichtpunten aan de buiten-
kant van een auto te maken. Dat spaart kosten
en stroom, omdat er minder lampjes in een
auto nodig zijn.

zijn dimlicht bij woonerf-tempo wat extra
omlaag tegen verblinding, op de snelweg gaat
het iets extra omhoog voor meer zicht.
Allemaal stapjes op weg naar het ideaal van vol-
ledig adaptieve verlichting. De volgende stap
zet Mercedes met het in de E-klasse debuteren-
de Intelligent Light System (met bi-xenonkop-
lampen). Dat versterkt vanaf 90 km/h het dim-
licht van 35 naar 38 W, en boven 110 km/h
komt het linker dimlicht wat omhoog om het
zicht te vergroten. In feite wordt dan de anti-
verblindingsasymmetrie van de normale dim-
lichtbundel opgeheven. Maar er is meer. Bij
slecht zicht (snelheid onder 70 km/h, mistach-
terlicht aan) draait die linker koplamp wat naar
buiten en omlaag, voor een mistlampeffect. Er
zijn ook echte mistlampen, die net als bij de al
langer leverbare actieve bochtverlichting tevens
werken als statisch bochtlicht. Eén van de twee

Philips ontwikkelt al standaard modules met
een led erin, zoals HiPerReflex voor interieur-
licht en nu ook PrideLED-achterlicht. Die kun je
min of meer net als een gloeilamp in een fitting
monteren. Nuttig als een led toch eens vervang-
en moet worden, maar vooral voor de fabrikant
goedkoper dan zelf voor elke led-toepassing in
een auto een eigen component ontwikkelen.

Eerste variabele koplampen
Een andere vrijheid waarin led’s van pas gaan
komen is variabele rijverlichting in het verleng-
de van de bestaande bochtverlichting. Toen
Audi er voor het eerst mee kwam in de A8
moest dat nog statische bochtverlichting zijn.
Schuin opzij schijnende extra lampen die gekop-
peld aan rijsnelheid en gebruik van richtingaan-
wijzers inschakelen. Pas het jaar nadat de A8
verscheen werd actieve bochtverlichting toege-
staan, koplampen die tot 15° meedraaien bij het
sturen. Een primeur waarmee de Opel Signum
wegliep. Vorig jaar introduceerde BMW automa-
tisch dimmende koplampen, via een camera die
bij duister naderende tegenliggers waarneemt.
Dan wordt vanzelf het licht gedimd zo lang als
nodig, en kun je meer met grootlicht en beter
zicht rijden. Snelheidsafhankelijke hoogterege-
ling zagen we al bij de Renault Modus. Die zet
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gaat aan bij minder dan 40 km/h en richting
aangeven of insturen voor een afslag dan wel
straathoek.
Dit Intelligent Light System brengt ook led-inte-
rieurverlichting mee, die in intensiteit terugge-
regeld kan worden tot sfeerlicht dat met licht-
geleiding een heel dakpaneel doet oplichten.
Nog mooier dan de zachtrode led-‘waterval’-ver-
lichting die de hele middenconsole belicht,
waarmee Audi als eerste kwam en vele andere
merken volgden.

GPS gestuurd
Remlicht met led’s, die veel sneller opgloeien
dan gewone gloeilampen, is al niet zeldzaam
meer. BMW maakt adaptief led-remlicht, dat fel-
ler oplicht bij sterker remmen, waarnaast een
groter aantal led’s oplicht. Allerlei vormen van
adaptieve verlichting worden makkelijker reali-
seerbaar met variabel aanstuurbare led-velden.
Zonder meer realiseerbaar is doorkoppeling van
de verlichting aan een navigatiesysteem, zodat
het koplicht ‘weet’ op welk soort weg de auto
rijdt en waar bochten of zijwegen zijn. Daarmee
kan de bochtverlichting aangestuurd worden,
en de lengte van de dimlichtbundel zich aan-
passen voor stad, buitenweg of snelweg.
Snel reagerende elektronische sturing is hierbij
nodig. De verstelling van conventionele koplam-
pen, tot en met xenonlicht, gaat elektromecha-
nisch. Niet alleen verstelling in hoogte en hoek,
in een bi-xenonkoplamp zit ook nog een elek-
trisch opklapbaar schermpje voor dim/groot-
licht schakeling. Het vooruitzicht is dat op ter-
mijn al die stelmotortjes overbodig worden bij
koplicht met een veld led’s. Wat blijft is steeds
complexer aansturingselektronica voor de ver-
lichting, waaraan je zonder diagnosetester vrij-
wel geen onderhoud meer kunt verrichten. ●

Peter Fokker

Wat kun je eigenlijk doen
aan autoverlichting, behalve
controleren of alle lampjes
het doen en de afstelling
van de koplampen juist is?
Op zich is dat alles, maar ook
autolicht vraagt tegenwoor-
dig nauwkeurig werken en
precies weten hoe het moet.
Daarnaast kunnen verbete-
ringen aangebracht worden
in de koplampen.
Het simpelst door er andere
halogeenlampjes in te zetten
met betere lichtopbrengst,
zo omvat het aanbod van
Philips liefst zes soorten lam-
pen. Product manager Eric
Weidema van Hella wijst
erop dat oudere automobi-
listen, waarvan er steeds
meer zijn, veel baat hebben
bij meer licht op de weg
omdat het (nacht)zicht nu
eenmaal met de leeftijd min-
der wordt. Evenzo bieden
merken als Bosch of Osram
verschillende soorten, waar-
onder bijvoorbeeld lampen
met langere levensduur voor
automobilisten die ook over-
dag met licht aan rijden.
Maatregelen zoals een speci-
ale gasvulling zorgen dat de
gloeidraad in zo’n lamp min-
der snel wegbrandt.

Uiteraard kost zo’n lamp
meer, maar de lange levens-
duur maakt dat goed.
Het is ook een uitkomst bij
auto’s waar verwisselen van
een lamp zo lastig is dat het
in de werkplaats moet
gebeuren. Of bij auto’s met
een hoge boordspanning
(meer dan 13,2 V), die de
levensduur van met name
koplampen bekort.
Controleer dus bij klachten
over vaak sneuvelende lam-
pjes die spanning. Hoge
spanning komt in de nieuw-
ste auto’s niet zelden voor,
wanneer een sterke genera-
tor het zwaar belast elek-
trisch systeem ook in filever-
keer met stationair lopende
motor gaande moet kunnen
houden. De koplampen kun-
nen beschermd worden
tegen spanningspieken met
een voorschakelweerstand,
alleen neemt hun lichtop-
brengst dan wel af.

Goed passend
Van groot belang is dat de
lampjes in koplampen pre-
cies goed in de fitting gezet
zijn. Wat zeker bij de autorij-
der zelf nog wel eens mis-
gaat, als er nauwelijks ruim-
te is om een kapot lampje te
verwisselen. Moderne kop-
lampen hebben een reflector
uit verschillende facetten, al
dan niet duidelijk zichtbaar
van elkaar gescheiden, om
de lichtbundel in de gewen-
ste richting te sturen. In
combinatie met een vlak
koplampglas, dat vroeger
geribbeld was voor de licht-
bundelsturing. Maar het
moderne systeem werkt
alleen goed als de lichtbron,
te weten de gloeidraad van
het lampje, heel nauwkeurig
op zijn plaats staat in het
koplamphuis. Waaruit volgt
dat een iets scheef ingezet
lampje al niet meer de juiste
lichtbundel oplevert.
Daarom ook wordt gewaar-
schuwd tegen goedkope
lampjes uit het verre oosten,
die nu juist minder kosten

omdat de fabricage niet zo
nauwkeurig gebeurt. Onder
andere met (te) grote tole-
ranties voor de positie van
de gloeidraad. Er kan ook
bespaard worden op het glas
van zulke lampjes, door geen
goed hittebestendig kwarts-
glas te gebruiken. Dat glas
wordt bij een brandende ha-
logeenlamp tot 500°C opge-
warmd. Komt er nu vocht in
de koplamp dat het lampje
plaatselijk afkoelt dan
springt het inferieure glas.
Menige koplampunit heeft
geen glazen lens, maar een
kunststof exemplaar. Mede
omdat een vlakke lens mak-
kelijk van lichte kunststof
gemaakt kan worden, waar
de vroegere lenzen met
nauwkeurige profilering
moeilijk in kunststof te
maken waren. Kunststof ver-
kleurt onder invloed van
ultraviolet licht, ten koste
van de doorzichtigheid.
Daarom moeten in zulke
lampunits gloeilampjes met
beperkte uv-uitstraling
gebruikt worden. In het
algemeen is dat te zien op
de voet van het lampje, aan
een opschrift ‘uv-cut’. De
grootste autolampen-mer-
ken maken overigens alleen
nog H1- en H7-lampjes met
uv-filter. ●

Philips heeft naast
gewone halogeen-
lampen zelfs een
extra licht produce-
rende ‘tuning serie’
Power2night,
maar ook
Silver Vision-
lampjes die
er alleen mooi-
er uitzien. Vision
Plus geeft wat
kleinere licht-
winst dan Power2night. Dan is er
Blue Vision met blauwere licht-
kleur die meer op daglicht lijkt,
en Night Vision met zelfs drie
kleurzones (gewoon, geel en
blauw) in één lampje.
Foto: Philips

Elk studiemodel van de laatste tijd laat zien dat
de toekomst is aan led-koplampen, hier in de net
onthulde Renault Altica. Een lichtgeleider bovenin
dient als richtingaanwijzer, onderaan zitten led
dagrijlampen, ook de mistlichten onderin de neus
werken met led’s.
Foto: Renault

Bosch geeft op de verpakking al
aan dat deze lamp een uv-filter
heeft. Er zit geen lood meer in,
zegt het tweede doorgekruiste
symbool, beter voor het milieu.
De aanduiding Super 60 duidt
op een extra licht producerende
lamp uit de ‘premiumserie’.
Foto: Bosch

Secuur werken aan goed licht
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