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De metaalhalogenide (MH) lamp combineert een uitstekende kleurweergave met een 

energiezuinige werking, een grote lichtopbrengst en een lange levensduur. MH lampen 

vertegenwoordigen naast de recente belangrijke ontwikkelingen in de vaste stof verlichting, 

een belangrijk potentieel om aan de toekomstige verlichtingsbehoefte te voldoen. Dit geldt 

met name voor toepassingen waar een hoog vermogen van essentieel belang is. Typische 

toepassingen van MH lampen zijn straatverlichting, autoverlichting, projectorsystemen en 

winkelverlichting. 

In hoofdstuk 1 worden de geschiedenis, de werkingsmechanismen en de mogelijke 

problemen van de metaalhalide ontladingslampen besproken. Het modelleren van de 

levensbeperkende processen in deze lampen leidt tot belangrijke ontwerpcriteria zoals de 

maximaal toelaatbare wandtemperatuur, de optimale mengverhouding en vulhoeveelheid van 

de metaalhalogenide additieven, en de toelaatbare hoeveelheid aan verontreinigingen. De 

computer codes, die voor dit doel worden gebruikt, volgen de benadering van de Gibbs vrije 

energie minimalisatie, waarbij lokaal thermodynamisch evenwicht wordt verondersteld. De 

kwaliteit van de zo verkregen resultaten hangt sterk of van de betrouwbaarheid van de 

thermodynamische input gegevens. De huidige status van de thermodynamische 

karakterisering van de zuivere lanthanide halides en hun complexen met alkali halides, zoals 

die in lampvullingen worden gebruikt, wordt aangegeven. De conclusie is, dat de 

experimentele basis voor de thermodynamische functies voor de vaste lanthanide tribromides 

en trijodides erg beperkt is. Een belangrijke verbetering van deze thermodynamische 

modellen kan worden verkregen door zowel lage als hoge temperatuur warmte 

capaciteitsmetingen uit te voeren. Een tweede conclusie uit hoofdstuk 1 is, dat een verdere 

uitbreiding van de kennis van de moleculaire parameters, die nodig zijn om de 

thermodynamische functies van de monomeren en de dimeren van de enkelvoudige halides en 

van hun complexen met alkalihalides te kunnen berekenen, zeker zullen bijdragen aan een 

betere thermodynamische beschrijving van de lampvullingen. 

De resultaten van lage temperatuur calorimetrische metingen en hoge temperatuur 

enthalpie increment metingen aan DyBr3(s) en aan DyI3(s) worden beschreven in hoofdstuk 2. 

De gegevens laten anomale warmtecapaciteiten zien onder T = 10 K, bestaande uit een 

magnetische en een elektronische bijdrage. Uit de verkregen resultaten en de vormings 

enthalpieën uit de literatuur zijn de thermodynamische functies voor DyBr3(s) en DyI3(s) 

berekend van T → 0 K tot hun respectievelijke smelttemperaturen van 1151.0 K en 1251.5 K. 

De in hoofdstuk 2 beschreven resultaten zijn direct toepasbaar voor een nauwkeuriger 

modelbeschrijving van metaalhalogenide lampen die als additief het bromide of jodide van 

dysprosium bevatten. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor het verbeteren 
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van de geschatte thermodynamische functies van experimenteel nog niet onderzochte 

verbindingen. 

De thermodynamische functies van lanthanide tribromides en trijodides in de gasfase 

kunnen worden afgeleid in de harmonische oscillator starre rotator benadering middels 

statistisch thermodynamische methoden. Essentiële input gegevens voor de bepaling van de 

thermodynamische functies zijn de moleculaire structuur en de vibratiefrequenties. In het 

werk dat staat beschreven in hoofdstuk 3 zijn de moleculaire geometrie en de 

vibratiefrequenties van monomeer en dimeer dysprosiumtribromide, DyBr3 en Dy2Br6, 

tezamen met de electronische structuur van hun grond en een aantal laaggelegen aangeslagen 

toestanden bepaald. Hiervoor zijn hoogstaande kwantumchemische berekeningen nodig 

gebleken in combinatie met de experimentele technieken gasfase electronendiffractie, gasfase 

infrarood-, matrix-isolatie infrarood- en matrix-isolatie Raman spectroscopie. Met de 

kwantumchemische berekeningen is het effect van de gedeeltelijk gevulde 4f orbitalen en 

spin–baan koppeling op de structuur van DyBr3 en Dy2Br6 bestudeerd. De geometrie van het 

monomeer blijkt onafhankelijk te zijn van de bezetting van de 4f orbitals. De bindingshoeken 

van het dimeer daarentegen worden hier merkbaar door beïnvloed. Alle methodes wijzen op 

een planaire structuur voor het monomeer. In de matrix-isolatie experimenten vormt het 

monomere dysprosiumbromide molecuul echter een complex met de matrix moleculen, wat 

leidt tot een piramide-structuur van de DyBr3 eenheid. De modelberekeningen geven in dit 

geval een goede verklaring voor de op het eerste gezicht tegenstrijdige resultaten over de 

structuur van de lanthanide trihalogenides verkregen uit berekeningen en de verschillende 

experimentele technieken. 

In hoofdstuk 4 is de combinatie van experimentele en theoretische methoden, die met 

succes gebruikt is voor DyBr3 en zijn dimeer in hoofdstuk 3, opnieuw toegepast voor het 

bepalen van de moleculaire en elektronische structuur en de vibratiefrequenties van DyI3, en 

het dimeer, Dy2I6. Het vrije monomere molecuul is planair volgens alle methodes, maar 

analoog aan het gedrag van DyBr3, vormt het molecuul complexen met de matrix moleculen 

in de matrix-isolatie experimenten. Ook hier zorgt dit voor een vervorming van de planaire 

monomere moleculen tot een piramide. Ter verklaring van enkele karakteristieken in de 

spectra is de waarschijnlijkheid van de co-existentie van zowel piramidaal als planair DyI3 in 

de matrix bediscussieerd. In analogie met de resultaten die zijn verkregen voor Dy2Br6 in 

hoofdstuk 3, geven de berekeningen aan dat de Dy2I6 dimeer geometrie afhangt van de 

bezetting van de gedeeltelijk gevulde 4f orbitals. 

De lampvulling van metaal halogeen lampen bevat over het algemeen niet uitsluitend 

zeldzame aardhalogenides. Meestal wordt een mengsel toegepast van zeldzame 

aardhalogenides en alkali halogenides. De gasfase complexen die worden gevormd tussen 

deze verbindingen zijn zeer belangrijk voor de lamp karakteristieken. Daarom is een 

systematisch theoretisch onderzoek uitgevoerd naar de structuur, de binding en de 
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thermodynamica van deze gemengde MLnX4 (M = alkali metaal; Ln = zeldzame aard metaal; 

X = halogenide) complexen. De resultaten van deze theoretische studie zijn verspreid over 

twee delen in hoofdstuk 5 beschreven. 

Verschillende kwantumchemische methoden (HF, MP2 en de Becke3-Lee-Yang-Parr 

hybrid density functional) in combinatie met gepolariseerde triple-ζ valence basis sets en 

quasi-relativistische effective core potentials voor de zware atomen zijn in deel A van 

hoofdstuk 5 gebruikt voor het verkrijgen van resultaten omtrent de structuur, de binding en de 

fundamentele vibratiefrequenties van LiLnX4 (Ln = La, Dy; X = F, Cl, Br, I) complexen. 

Onze vergelijkende studie geeft duidelijk de superioriteit van de MP2 theorie aan. De HF en 

B3LYP methodes alsook het gebruik van minder verfijnde basis sets resulteren niet in de 

correcte energetische relaties. In het bijzonder f polarisatie functies op Li en X zijn belangrijk 

voor de Li···X interactie in de complexen. 

Deel B van hoofdstuk 5 rapporteert resultaten over de structuur, de binding en de 

vibratie eigenschappen van gemengde MLaX4 (M = Na, K, Cs; X = F, Cl, Br, I) zeldzame 

aard/alkali metaalhalide complexen. Deze resultaten zijn verkregen met de MP2 methode in 

combinatie met gepolariseerde triple-ζ valentie basis sets en quasi-relativistische effective 

core potentials voor de zware atomen.  

Uit de resultaten van hoofdstuk 5 kunnen trends in de energetische-, de structurele-, de 

bindings- en de vibratie-eigenschappen worden afgeleid zowel binnen de lanthanide reeks als 

binnen de alkali en de halogenide groep. Van de drie karakteristieke structuren, met 1- (C3v), 

2- (C2v), of 3-voudige coördinatie (C3v) tussen het alkali metaal en de bruggende halogenide 

atomen zijn de bi- en tridentaat vorm stabiele isomeren met vergelijkbare dissociatie 

energieën. Voor de complexen bestaande uit de lichtere alkali metalen en halogenides 

correspondeert de bidentaat structuur met het globale minimum van het potentiële energie 

oppervlak. De tridentaat structuur is voor de zwaardere complexen de energetisch gunstigste 

structuur. Echter, bij experimenteel relevante temperaturen (T > 800 K) leidt de isomerisatie 

entropie tot een dominantie van de bidentaat structuur boven de tridentaat vorm voor alle 

complexen. 

Het effect van de “lanthanide contractie” wordt weerspiegeld in de variatie van de 

geometrische en bindingskarakteristieken tussen de lantaan en dysprosium complexen. Een 

belangrijk effect van de grootte van het alkali metaal manifesteert zich in de grotere 

stabiliteiten van de K en Cs complexen. De normale atomaire ladingen zijn in 

overeenstemming met sterke electrostatische interacties in de MLnX4 complexen. De 

marginale covalente bijdragen laten een licht toenemende trend zien voor de zwaardere 

complexen. Uit de berekende vibratiespectra is af te leiden dat infrarood spectroscopie een 

effectief hulpmiddel kan zijn voor een experimentele karakterisering van MLnX4 moleculen. 

Deze conclusie is toegepast in hoofdstuk 6, waar de berekende structuren en 

energetische en vibratie eigenschappen van MDyX4 (M = Li, Na, K, Rb, Cs; X = F, Cl, Br, I) 
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gemengde alkali halogenide/dysprosium halogenide complexen worden gebenchmarkt tegen 

matrix-isolatie Fourier-transformatie infrarood spectroscopische experimenten aan drie 

complexen met relevantie voor momenteel verkrijgbare metaalhalogenide lampen: NaDyBr4, 

CsDyBr4 en CsDyI4. De DFT berekeningen die worden gerapporteerd in hoofdstuk 6 

resulteren, geheel in overeenstemming met de MP2 resultaten uit hoofdstuk 5 voor MLnX4 

moleculen, in een tridentaat grondtoestand voor de complexen met zwaardere halogenides en 

alkali metalen Echter bij hogere temperaturen domineert het bidentaat isomeer. Uit het 

onderzoek naar de verschillende dissociatie processen bleek de voorkeur voor de dissociatie 

naar neutrale MX en DyX3 fragmenten boven ionische en radicale dissociatie producten. 

Kationische complexen zijn beduidend minder stabiel bij 1000 K dan de neutrale complexen 

en dissociëren preferent naar M
+
 + DyX4

•
 fragmenten.  

De deeltjes voorkomend in de damp van geselecteerde mengsels van NaBr en CsBr 

met DyBr3 en van CsI met DyI3 bij een temperatuur tussen 900 en 1000 K, zijn geïsoleerd in 

krypton en xenon matrices en onderzocht met infrarood spectroscopie. Naast de 

karakteristieke vibratie frequenties van de monomere en dimere alkalihalogenides en van de 

dysprosiumtrihalogenide moleculen, duiden zekere signalen op de vorming van MDyX4 (M = 

Na, Cs; X = Br, I) gemengde complexen. Een vergelijking van de berekende vibratie en 

thermodynamische karakteristieken van de relevante moleculen leidt tot de conclusie dat deze 

complexen in de damp voornamelijk als het C2v-symmetrie bidentaat isomeer voorkomen. Dit 

is voor het eerst dat deze structuur kan worden afgeleid uit vibratie spectroscopische 

resultaten. De signalen die ontstaan na het uitvoeren van een thermische opwarm/afkoelings-

cyclus zijn speculatief toegekend aan het dubbel complex M2DyX5 (M = Na, Cs; X = Br, I). 

Voor deze dubbel complexen is een structuur voorgesteld waarbij één alkali atoom aan 

dysprosium gebonden is door drie en het andere door twee bruggen. 


