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Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen



2

Det elektriske anlæg
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Funktion:

-Batteri

-Tjek vægtfylde i syre, da lav syrestand giver mindre energi

-Tjek kilerem til generator som oplader batteri, da slap eller knækket kilerem 
betyder at generatoren ikke kan lade batteriet op.
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Generator
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Diagram over bilens elektriske system

-Startermotor

-Generator

-Lygter

-Sikringer

Bemærk at minuspol går til stel
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Formål med sikringer.

-Hindre opvarmning i ledningsnettet ved kortslutning

-Forebygger skader eller brand
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Eksempel på sikringsboks
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Funktion
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Navnet kommer fra Elipse

-Nyere biler har nærlyslygter med Elipsoide-lygter for at forbedre lysvirkningen

-Kernestrålerne reflekteres gennem en afskærmninsgblænde (Shield)

-Giver bedre lys både i bredden og ud mod højre (assymestrisk nærlys)
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Lygteglas

- Glasset buer på indersiden, hvilket spreder lyset ud i alle retninger.
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Lyset transporteres med 300.000 meter i sekundet

3 af primære farver - Rød, grøn og blå - kan mikses det de fleste farver (anvendes 
på tv)

Convex (konvekse): krummer udad

Concave (konkav): krummer indad
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Assymetrisk nærlys

-Lyser længere frem i højre side

-Må lyse med et stigning på 15% til højre for aksen.

-Lyset skal falde med 1% (1 cm. pr. meter)

-Nærlyset må ikke blænde
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Nærlys

-Assymetrisk mod højre

-Blænder ikke modkørende

-Lysgrænsen skal falde 1%

-Oplyse vejen mindst 30 m
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Fjernlys

-Blænder modkørende

-Oplyse vejen mindst 100 m
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Ved påvirkning af pludseligt lys blændes øjets nethinde/retina og øjets pupil trækker 
sig sammen for at beskytte nethinden/retina.

Er man blevet blændet må man standse og vente på at blændingen ophører og 
nethindens følsomhed vokser igen, og øjets pupil dermed igen antager sin normale 
størrelse.
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Lysstyrke måles i forskellige enheder
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Der findes forskellige lystekniske enheder, hvor udgangspunktet er Candela (cd), 
hvor 1 candela svarer til lyset fra ét starinlys.
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Gløde pære

-God gammel teknologi

-Bruges fortsat i bilerne (blinklys, stoplygter, nummerpladelygter etc.)
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Halogen pære

-Bruger mindre strøm

-Dobbelt så lang levetid
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LED pære

Vil man eksempelvis udskifte en 60 W-glødepære, vil den tilsvarende LED-pære 
have stort set samme mekaniske dimensioner og indeholde 54 styk lysdioder, der 
udsender et varmt, hvidt lys. Effektforbruget er otte watt, effektiviteten 80 lumen pr. 
watt og levetiden 40.000 timer 
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Xenon pære

Nogen af fordelene ved HID/Xenon frem for halogen er:
Op til 3 gange mindre effektforbrug (HID = 35w, halogen = 55-100w) 
Op til 4 gange så meget lysudbytte (HID = 2400-3200lu, halogen = 800-1700lu) 
Op til 10 gange så meget højintensivt lys produceres (HID = 202.500cd, halogen = 
21.000cd) 
Op til 6 gange så lang levetid for pæren (HID = 2500h, halogen = 400h) 
HID lys indeholder mindre infrarødt lys som trætter føreren og andre bilister
HID lys oplyser vejen med en skarpere kontrast og mere naturlige farver
Halogenpærer producerer lysfarver mellem 2300K-4000K (2000K er gulligt, 4000K 
är hvidligt) 
HID producerer en naturlig farve på 4100K op till 14000K (4000K er dagslys, 6000K 
er lidt blåligt og 14000K er nærmest lilla). 
HID spreder lyset over en jævn flade med skarpe og veldefinerede kanter 



23

Xenon contra Halogen
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Xenon contra Halogen
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Xenon contra Halogen


