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Lidt om elektricitet for 12V24V udstyr. Generelt om elektrisk modstand 
 

Når strøm passerer gennem et lederstykke (f.eks. en 
ledning), bliver den mødt af en modstand. 
Modstanden er afhængig af længden af lederstykket, 
og hvilket materiale lederstykket er lavet af. Enheden 
for modstand er Ohm. 
 

 
1 Ohm er den modstand, der er i et lederstykke, 
hvor der kræves en spændingsforskel på 1 volt 
for at drive 1 ampere igennem. 

Specifik modstand: Ledninger der forbinder elektriske 
kredsløb har også en modstand. Jo længere ledning 
jo større modstand, men gør man ledningen tykkere, 
bliver modstanden mindre. Den specifikke modstand i 
et ledningsstykke er defineret som: 
 

 
Den modstand, der er i et ledningsstykke, der er 
1 meter langt og har et tværsnitsareal på 1 mm2 

Beregningsmetoden er: R = (rho* I)/A 
 

rho er den specifikke modstand. ”I” er længden, 
og ”R” er modstanden. ”A” er arealet. 
 

For at få svaret  løses ovenstående ligning mht. r, og 
man får SI enheden for den specifikke modstand. 
  

 
rho = 1,77* 10-8 ohm * m 

Eksempel: Beregning af kabelstørrelser, der ikke er standard udstyr på spillet. Såfremt kablerne mellem 
spillet og batteriet ønskes forlænget, er efterfølgende nogle eksempler og tabeller, der forhåbentlig kan 
give et svar: 
 

En kobberledning er 22,5 m lang A = 1,50 mm2 = 
0,0000150 m2. Beregning af modstanden i 
ledningsstykket: Formel: R = (rho* I)/A = 1,77 * 10-8 
(ohm*m) * 22,5 (m)/0,0000150 (m2) = 26,6 (ohm) 
Ohm´s Lov. 
 

Der er følgende sammenhæng imellem U, R og I: 
 
 U er spænding i volt 
 R er modstanden i ohm  
 I er strømstyrken i ampere 

Ledertværsnit er relativt nemt at bestemme. 
Det bliver også meget nemmere, hvis man med hjælp 
af en formel beregner en tabel. Så kan man direkte 
aflæse, hvilken længde et givet ledertværsnit klarer 
ved en bestemt effekt. 
 
Efterfølgende tabel viser maks. ledningslængde i 
meter for et givet ledertværsnit, der begrænser 
spændingsfald til 4% for forskellige forbrugseffekter 
ved 12V 
Ledermaterialet er kobber, og 
omgivelsestemperaturen = 30 °C. 
 

 
 
 
Se tabel 1) nedenfor 
 

Løsning: Direkte fra tabellen aflæses, at 
ledningstværsnit skal være 2 x 4,0 mm²,  vi kan bruge 
11,7 meter ved et tab på 4%. 
 

 

Konklusion fra eksempel: 
 
Selv med udstyr med et effektforbrug på 50 W og en 
afstand fra batteriet på 10 meter, skal man bruge 
tykke (grimme) og dyre kabler – 10 m 2 x 4,0 mm² 
kabel er dyrt. 
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Grundet pris og besvær med at ”skaffe et” 2 x 4,0 
mm²  vælger de fleste det tynde kabel. Resultatet 
bliver høje effekttab, eller at man placerer apparatet 
tættere på batteriet, og ikke hvor man oprindeligt 
ønskede at placere udstyret. 
 

 

Her er en anden tabel: 
 
En sådan tabel gælder jo for alle spændinger, og er et 
langt bedre værktøj end ovenstående tabel (1), der er 
effekt baseret. Tabel der viser maks. ledningslængde i 
meter for et givet ledertværsnit, der begrænser 
spændingsfald over kabelet til 0,5 V for forskellige 
strømværdier. Ledermaterialet er kobber, og 
omgivelsestemperaturen = 30°C. 
 
Eksempel: Samme 12 VW apparat som i ovenstående 
eksempel. 
 
Grundet afladning er batterispændingen nu = 11V. Vi 
har et kabel med ledertværsnit = 2,5 mm². Nu 
beregner vi, hvor langt kablet maximalt kan være for 
at begrænse spændingsfaldet over kabelet til 0,5 V. 
 
Først beregnes strømmen, I = 50W/10,5 V = 4,8 A. 
 
Fra tabellen aflæses 6,6 meter ved 5 A. 
 
Længden ved 4,8 A bliver (5 / 4,8) * 6,6m = 6,9 m. 
 
Tabellen viser problemet med at ”flytte” relativt små 
effekter mere end ca. 4 meter ved 12V 
systemspænding. 
 

 
 
Se tabel 2) nedenfor 

Hvis du (som mange andre) synes, dette er for indviklet og besværligt, så snak med din lokale elektriker 
om en fornuftig løsning. 
 

 

 

 

 
Tabel 1) 
12 V                  Effektforbrug i watt  

 5 10 20 35 50 75 100 130 160 

Ledertværsnit mm² 
  

m m m m m m m m m 

2 x 0,75 22,1 11,0 5,5 3,2 2,2 1,4 1,1 0,8 0,7 

2 x 1,0 29,5 14,7 7,3 4,1 2,9 1,9 1,4 1,0 0,9 

2 x 1,5 44,1 22,1 11,1 6,2 4,4 2,9 2,2 1,6 1,3 

2 x 2,5 73,7 36,8 18,4 10,5 7,3 4,9 3,6 2,8 2,2 

2 x 4,0 117 58 29 16 11,7 7,9 5,9 4,5 3,6 

2 x 6,0 176 88 44 25 17,7 11,7 8,8 6,7 5,5 

2 x 10  295 147 73 41 29,5 19,6 14,7 11,3 9,1 
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Tabel 2) 

Strøm i ampere 1 3 5 7 12 15 20 30 40 80 100 

Ledertværsnit mm²  
 

m m m m m m m m m m m 

2 x 0,75 10,0 3,3 2,0 1,4 * * * * * * * 

2 x 1,0 13,3 4,4 2,6 1,9 * * * * * * * 

2 x 1,5 20,6 6,6 4,0 2,8 1,6 * * * * * * 

2 x 2,5 33 11,1 6,6 4,7 2,7 2,2 * * * * * 

2 x 4,0 - 17,8 10,6 7,6 4,4 3,5 2,6 * * * * 

2 x 6,0 - 26,7 16,0 11,4 6,6 5,3 4,0 2,6 * * * 

2 x 10  - 44 26 19,0 11,1 8,9 6,6 4,4 3,3 * * 

2 x16 - - 42 30 17,7 14,2 10,6 7,1 5,3 * * 

2 x 25 - - - 47 27 22 16,6 11,1 8,3 * * 

2 x 35 - - - - 38 31 23 15,5 11,6 5,8 * 

2 x 50 - - - - - 44 33 22 16,6 8,3 6,6 

* = brug tykkere kabel. Installationsberoende ! 

 


