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Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren,
In mijn intreerede wil ik u graag een overzicht geven van mijn vakgebied 
en een beschrijving van de status ervan. Dat kan het beste door de zaken
van een afstand te bekijken. Wanneer je de aarde op een flinke afstand 
vanuit de ruimte bekijkt, dan zijn de meest opvallende tekenen van 
menselijke activiteit niet imposante bouwwerken als de Chinese Muur 
of de piramiden, maar een zee van miljoenen lampen op het nachtelijk 
deel van de aardbol, die een passerende interstellaire reiziger onmiddel-
lijk zal herkennen als een teken van een vergevorderde technologische 
beschaving. 
De technologie die hier achter steekt is voor de meeste mensen echter 
redelijk onbekend. Vraag een gemiddeld persoon wat hij weet over 
elektrische lampen en hij of zij zal waarschijnlijk met de gloeilamp op 
de proppen komen die al meer dan een eeuw geleden is uitgevonden, 
en die dus wordt beschouwd als redelijk ‘bekende’ technologie. 
Voor verlichtingstoepassingen binnenshuis is de gloeilamp inderdaad 
nog steeds onverminderd populair en de verkoop van deze elektrische 
lamp stijgt nog immer.
Dit is echter niet het lamptype dat onze interstellaire reiziger ziet als 
hij de aarde bij nacht ziet. Voor toepassingen buiten is meestal zoveel 
licht nodig dat andere lichtbronnen gebruikt worden, die zijn gebaseerd 
op gasontladingen. De studie van de fysische aspecten van dergelijke 
lichtbronnen is het onderwerp van deze leerstoel. 

Zoals duidelijk wordt uit figuur 1 is de mensheid er inmiddels al redelijk 
in geslaagd om de duisternis te verdrijven. Dit houdt een industrie 
met een jaarlijkse omzet van enkele tientallen miljarden euro’s gaande. 
Dit alles heeft echter ook een prijs. Niet alleen onze nachtelijke 
omgeving wordt verlicht, maar de hiervoor benodigde energie zorgt 
ervoor dat ook de natuurlijke hulpbronnen van de aarde door ons allen 
‘lichter’ worden gemaakt. Jaarlijks wordt er wereldwijd zo rond de 
15.000 miljard kilowattuur aan elektriciteit gegenereerd. Daarvan is 
ongeveer 20% bestemd voor verlichtingsdoeleinden. Om deze getallen 
tot overzichtelijke proporties terug te brengen zullen we ze vertalen 

Inleiding
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figuur 1

De aarde bij nacht

naar het aantal elektriciteitscentrales dat nodig is om deze energie op te 
wekken. Een 1000 megawatt centrale kan jaarlijks ongeveer 8 miljard 
kilowattuur opwekken. Er zijn dus rond de 375 van dit soort grote 
elektriciteitscentrales nodig om al die lampen te laten branden. Deze 
centrales produceren bij een gemiddelde brandstofmix ruim 2 miljard 
ton CO

2
 waarmee een niet onbelangrijke bijdrage aan het broeikaseffect 

wordt geleverd.

Een deel van het licht dat met dit geïnstalleerde vermogen wordt op-
gewekt is afkomstig van gloeilampen, maar het grootste deel hiervan 
wordt geproduceerd door gasontladingslichtbronnen. Op basis van 
verkoopcijfers, verwachte levensduur en gemiddeld opgenomen 
vermogen kun je op een kladblaadje een redelijke inschatting maken 
van hoeveel vermogen er gaat zitten in de diverse lichtbronnen.
Uit zo’n exercitie blijkt dat gloeilampen ongeveer 20% van deze 
elektrische energie verbruiken en dat gasontladingslampen dus maar 
liefst 80% van de energie opslorpen van de energie die wordt verbruikt 
voor verlichtingsdoeleinden. Als we rekening houden met de efficiëntie 
van de diverse lichtbronnen (gasontladingslampen zijn 5 tot 10 maal zo 
efficiënt als gloeilampen), dan blijkt dat dus meer dan 97% van al het
kunstlicht met gasontladingslampen wordt opgewekt. Zouden we al dit
licht met gloeilampen opwekken, dan zou het totale aantal elektriciteits-
centrales wereldwijd minstens moeten worden verdubbeld. De conclusie 

lijkt dus gerechtvaardigd dat gasontladingslampen van groot belang 
zijn als het gaat om het behoud van onze natuurlijke energiebronnen. 
Daarom zijn optimalisatie en een beter begrip van dergelijke licht-
bronnen van groot maatschappelijk nut. 

Naast de twee types lichtbronnen die ik zojuist heb genoemd is in 
de laatste paar jaren nog een derde type bezig met een stormachtige 
opmars. Dit type lichtbron, de zogenaamde lichtemitterende diode 
of LED, is gebaseerd op halfgeleidertechnologie. De komende jaren 
zullen we deze LED’s in vele bestaande en (vooral) nieuwe toepassingen 
gaan zien, zoals in verkeerslichten, de remlichten van auto’s, maar ook 
bijvoorbeeld in de buitenspiegel van auto’s. In de toekomst zullen ze 
zeker een deel van de huidige lichtbronnen gaan vervangen. Het aandeel 
van deze LED-lampen is op dit moment in vergelijking tot de twee 
gangbare verlichtingstechnologieën nog betrekkelijk klein, maar het 
groeit snel.
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figuur 2

Lichtproductie in 

een kaarsvlam  

a) bij normale 

zwaartekracht

 b) bij afwezigheid 

van zwaartekracht

Een herkenbare functie van gasontladingslampen is het verdrijven van 
duisternis. Er zijn echter nog talloze andere toepassingen, die soms wat 
minder bekend zijn. Zo wordt in de agrarische sector in toenemende 
mate gebruik gemaakt van kunstlicht om planten en bloemen sneller te 
laten groeien en vooral om met een constante kwaliteit te kunnen leveren. 
Ook worden lampen steeds vaker gebruikt voor medische toepassingen 
ten behoeve van de bestrijding van diverse huidaandoeningen, 
endoscopisch onderzoek en esthetische toepassingen als huidbruining, 
het verwijderen van overtollig haar en ontsierende vlekken, en zelfs het 
verminderen van huidrimpels. Verder worden hoogintense bronnen 
van ultraviolet licht in toenemende mate gebruikt voor de productie 
van schoon drinkwater, en worden nieuwe mogelijkheden voor wit 
licht gevonden in videoprojectors en LCD-televisies. Dit soort nieuwe 
toepassingen en talloze technische toepassingen in de industrie geven
aanleiding tot een nog altijd omvangrijke onderzoeks- en ontwikkel-
inspanning, waarbij de industrie steeds vaker de samenwerking met 
de academische wereld opzoekt. 

Het feit dat de aarde wordt verlicht met gasontladingslampen is goed 
in lijn met de principes van natuurlijke lichtbronnen. Immers, alle 
natuurlijke lichtbronnen die ons bekend zijn, zoals de zon, bliksem, 
vuur en het Noorderlicht bestaan uit gasontladingen of plasma’s, zoals 
deze ook wel worden genoemd. 
Dergelijke plasma’s ontstaan meestal als een gas wordt opgewarmd 
tot een hoge temperatuur, zo hoog dat de elektrisch neutrale gasdeeltjes 
deels uiteenvallen in positief geladen ionen en negatief geladen elektronen. 
Bij de zon en andere sterren vindt dit plaats doordat kernfusieprocessen 
in de zon geweldige hoeveelheden energie vrijmaken. Daardoor staat de
kern van de ster op een temperatuur van miljoenen graden Celsius. 
De buitenkant van de ster staat dan op een temperatuur van enkele 
duizenden graden Celsius. Bij deze hoge oppervlaktetemperatuur 
produceert de ster licht en zal dat blijven doen tot zijn voorraad brand-
stof op is. Aan de nachtelijke zijde van onze planeet wordt dit licht nog 
incidenteel aangevuld door bliksemflitsen die ontstaan als er kortstondige 

elektrische stromen lopen door de lucht tussen elektrisch opgeladen 
wolken en de aarde. De plasmafysica van deze soort bliksem wordt, naast  
andere fenomenen, op deze universiteit onderzocht door mijn collega 
Ute Ebert.

Incandescentie
Het witte licht dat wordt geproduceerd door een heet stellair object 
zoals de zon (dit proces wordt ook wel incandescentie genoemd) bestaat
in feite uit een combinatie van allerlei kleuren, die in de vorm van een 
continu spectrum worden uitgezonden. Dit principe van temperatuur-
straling (door de fysicus ook wel Planckse straling genoemd) ligt ook ten 
grondslag aan de allereerste kunstmatige lichtbronnen die door de mens 
zijn ontwikkeld. Het houtvuur, de fakkel, de kaars en de olielamp zijn 
alle gebaseerd op het uitzenden van zichtbaar licht door het opgloeien 
van een heet object. Hoewel de vlam in deze lichtbronnen een uiting van 
een plasma is en dit plasma (meestal blauw) licht geeft, wordt het meeste 
licht hier toch geproduceerd door kleine roetdeeltjes die ontstaan bij het 
(onvolledig) verbranden van de brandstof. Deze roetdeeltjes worden heet 
in de vlam en geven daardoor een continu emissiespectrum, dat wij
interpreteren als ‘wit’ licht. 

De reden dat een kaarsvlam überhaupt wit licht geeft heeft ook te maken 
met de aanwezigheid van de zwaartekracht. Door het opstijgen van de
lucht in de vlam (ook wel convectie genoemd) komt er zuurstof in 
de vlam. 

Toepassingen van gasontladingslampen
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Die maakt het mogelijk dat de brandstof verbrandt waardoor de vlam 
heet wordt. De verticale luchtstroming heeft echter ook tot gevolg dat de 
zuurstofconcentratie naar boven toe afneemt, waardoor de verbranding 
op een gegeven moment niet meer volledig is en roetdeeltjes ontstaan 
die licht geven. Zonder de zwaartekracht (zie figuur 2) is de verbranding 
veel gelijkmatiger en ontstaan er geen roetdeeltjes. De vlam wordt dan 
bolvormig maar ook veel minder intens, ook al omdat de aanvoer van 
verse zuurstof ernstig wordt belemmerd door het ontbreken van een 
luchtstroming.

Humphry Davy vond in 1809 de eerste elektrische lamp uit. Hij zette 
een elektrische spanning over twee koolspitsen. Dit was eigenlijk het 
eerste voorbeeld van een gasontladingslamp, maar net zo als bij de kaars 
werd bij deze lamp het meeste licht geproduceerd door incandescentie 
van de beide koolspitsen die door het optredende plasma witheet werden 
gestookt. Dit type lamp werd in 1850 voor het eerst toegepast door Léon 
Foucault bij het verlichten van een theater. De beperkte levensduur van 
dergelijke lampen maakte een grootschalige toepassing onhaalbaar.

Het principe van de eerste werkende gloeilamp werd al in 1820 uit-
gevonden door Warren de la Rue. Hij liet een elektrische stroom door 
een in vacuüm gehouden platinadraad lopen en kon zo licht produceren. 
Door de hoge kosten van platina was ook dit principe niet economisch 
haalbaar. Het duurde tot de jaren ’70 van de negentiende eeuw voor 
Heinrich Göbel en later Joseph Swann en Thomas Edison de eerste 
gloeilamp op basis van koolstofdraden ontwikkelden. Edison geraakte 
daarna in een bittere patentenstrijd met Swann. Edison kocht Swann 
af en maakte een commercieel succes van de vinding. 
Deze eerste gloeilampen zetten maar ongeveer 1% van het elektrisch 
vermogen om in zichtbaar licht. Door de ontwikkeling van de gloeilamp 
op basis van een wolfraam draad (door William Coolidge van General 
Electric), en vervolgens die van de gespiraliseerde wolfraamdraad in een 
inerte atmosfeer, door Irving Langmuir, werd dit later opgekrikt naar 
ongeveer 5 %. Door gebruik van halogeenverbindingen in het vulgas kan 
dit nog ongeveer verdubbeld worden, maar de gewone peertjes die u en 
ik bij de supermarkt kopen hebben nog altijd deze energieomzettings-
efficiëntie van rond de 5 %.
Dezelfde Irving Langmuir, die in 1932 de Nobelprijs voor Scheikunde 
ontving voor werk dat was gerelateerd aan zijn gloeilamponderzoe-

kingen, is ook de bedenker van de term ‘plasma’ als beschrijving van het 
deels geïoniseerde medium dat ontstaat als er een elektrische stroom 
door een gas wordt gestuurd.
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figuur 3

Het doorslagproces 

dat zorgt voor de 

vorming van een 

geleidend kanaal in 

een gas

figuur 4

Het doorslagproces 

in een lange dunne 

gasontladingsbuis. 

In dit geval is er 

een grote invloed 

van de wand, 

hetgeen resulteert 

in een overstekende 

ionisatiegolf. Bij een 

te lage spanning 

bereikt de golf niet 

de overkant

In de jaren 20 van de negentiende eeuw zijn al enige experimenten 
gedaan waarbij uit een gas bij lage druk licht kon worden geproduceerd 
door er een elektrische stroom doorheen te sturen. Door verschillende 
gassen of dampen te gebruiken was het mogelijk om een aantal 
verschillende kleuren te maken. 
Aangezien een gas onder normale omstandigheden, rond kamer-
temperatuur, niet elektrisch geleidend is, moeten we het eerst geleidend 
maken voordat we er een stroom doorheen kunnen sturen. Dit kan door 
een hoge elektrische spanning aan te leggen over de lamp. Daardoor 
worden toevallig aanwezige elektrisch geladen deeltjes (elektronen) 
versneld. Als ze daarna botsen met een gasdeeltje kunnen ze daaruit een 
volgend elektron vrijmaken dat vervolgens dan ook weer wordt versneld. 
Op deze manier ontstaat een soort lawine-effect, dat zorgt voor een groot 
aantal elektrisch geladen deeltjes die een elektrische stroom kunnen 
geleiden door het gas. Dit proces wordt doorslag genoemd en het is 
geïllustreerd in figuur 3. 

Het doorslagproces is redelijk goed begrepen als het gaat om een 
eenvoudige situatie, zoals die van een gas tussen twee parallelle platen. 
Daarbij kan worden aangenomen dat het elektrisch veld in essentie 
constant is. We kunnen dan aannemen dat de situatie ééndimensionaal 
is en met analytische oplossingen een redelijke beschrijving van de 
werkelijkheid geven, iets wat o.a. in het boek van Steenbeck en Von 
Engel al in 1932 is beschreven. De situatie wordt echter wat complexer 
wanneer we een meer realistische situatie, zoals die van een TL-buis, 
willen beschrijven. Daarbij moeten we rekening houden met het effect 
van een niet-geleidende wand (het glas van de buis). Het gevolg is dat 
het model op zijn minst tweedimensionaal moet worden, wat weer 
betekent dat een analytische beschrijving niet meer mogelijk is. Het 
transport van ladingsdragers, de ioniserende eigenschappen van het 
gas, de energieverdeling van de ladingsdragers en de verstoring van het 
elektrisch veld door wandlading moeten in rekening worden gebracht. 
Dit leidt in het meest eenvoudige geval, waarbij simpelweg een hoge 
spanning opeens over de lamp wordt aangeboden, al tot een ander beeld 
voor het ontstaan van het eerste geleidende kanaal in de lamp. Hierbij 
wordt het geleidende kanaal gecreëerd door voortdurende doorslagen 
vanuit het midden van de lamp naar de wand die het meest dichtbij is 
(zie figuur 4). 

Plasma’s en gasontladingen
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figuur 5

Verloop van de 

lichtemissie als 

functie van de plaats 

en tijd in een rechte 

TL-buis tijdens het 

doorslagproces 

Deze eerste ionisatiegolf loopt van de negatieve pool naar de positieve 
pool. Nadat deze golf een volledig geleidend kanaal heeft gevormd, 
ontstaat een tweede ionisatiegolf die van de positieve pool weer terug-
loopt naar de negatieve pool. Om dit proces beter te begrijpen is op deze
universiteit een numeriek computermodel opgebouwd. De resultaten 
ervan zijn vergeleken met elektrische sondemetingen en opnames met 
een snelle CCD-camera. Daarbij blijkt dat de experimenteel waargeno-
men fenomenen voor een groot deel kunnen worden gereproduceerd. 
Als de spanning over de lamp tijdens het doorslagproces ook nog
verandert (zoals bij moderne TL-buizen, spaarlampen en hogedruk-
lampen het geval is), dan wordt de situatie nog ingewikkelder. Gezien de 
complexiteit van dit proces zijn de resultaten van het model (zie figuur 5) 
op zijn minst al bemoedigend te noemen. 

Voortgaande verbetering van de inzichten op dit gebied zal leiden tot 
betere manieren om de ontlading te starten. Dit kan weer leiden tot een 
lagere kostprijs voor dergelijke lampen, of tot een grotere ontwerpvrijheid 
voor de lampontwikkelaar, waardoor betere lampen kunnen worden 
ontworpen.

Lagedrukgasontladingslampen
Als het gas eenmaal geleidend is geworden treedt er na een zekere 
tijd een evenwicht in: de productie en verliezen van geladen deeltjes 
in het plasma worden aan elkaar gelijk. In deze situatie van een 
stationair plasma treden echter nog altijd botsingen op die leiden tot 
energieoverdracht van de snelle elektronen naar de atomen in het gas. 
Het gevolg is dat een aantal gasdeeltjes naar een energetisch hogere 
toestand wordt geëxciteerd van waaruit ze weer kunnen terugvallen 
naar een lagere toestand, onder uitzending van een lichtdeeltje. In deze
situatie produceert het plasma dus licht, en door een geschikte keuze 
van het gasmengsel kan worden bepaald welk soort licht er uit het 
plasma komt. In het geval van fluorescentielampen zoals TL-buizen 
en spaarlampen is kwikdamp het belangrijkste stralingsproducerende 
medium, waaruit door aanslag van kwikatomen voornamelijk ultra-
violette straling wordt gemaakt. In dit soort lampen worden verschillen-
de kleuren of witnuances gemaakt door verschillende fosforen te 
gebruiken die het ultraviolette licht omzetten in zichtbaar licht. Omdat 
kwik toxicologisch een aantal ongewenste eigenschappen heeft, is er 
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figuur 6

a) Voorbeeld van 

een (experimentele) 

metaal-halogenide 

lamp 

b) Een detail van 

een brandende 

lamp die verticaal is 

georiënteerd

c) Dezelfde 

lamp maar nu 

in gewichtsloze 

toestand

interesse om het kwik in dit soort lampen te vervangen door een meer 
milieuvriendelijk alternatief. Dit lijkt een eenvoudiger klus dan het is, 
aangezien kwik zulke mooie eigenschappen heeft dat John Waymouth 
in 1999 eens verzuchtte: “Mother Nature had the fluorescent lamp 
plasma in mind when she designed Argon and Mercury.” Naast de 
eerder genoemde redenen om zuinig met energie om te gaan heeft de 
kwikuitstoot ook een directe relatie met de lampefficiëntie. Omdat bij 
het verbranden van steenkool veel kwik vrijkomt in het milieu, betaalt 
een vermindering van efficiëntie zich ook weer uit in een hogere uitstoot 
van kwik. Dit betekent bij een gemiddelde Europese brandstofmix in een 
elektriciteitscentrale dat er voor elk kilowattuur elektriciteit een kleine 
29 microgram kwik in het milieu terechtkomt. Een standaard 36 watt 
TL-buis is dus tijdens zijn 20.000 uur levensduur verantwoordelijk 
voor een kwikuitstoot van 21 mg, zo’n 7x zoveel als er in een moderne 
TL-buis zelf zit. Dit betekent echter ook dat een efficiëntievermindering 
van 12% over de levensduur van een fluorescentielamp al leidt tot een 
extra kwikuitstoot die vergelijkbaar is met wat er in totaal in de lamp 
zit. Mocht bij een verdergaande uitputting van de fossiele brandstoffen 
de brandstofmix meer gaan verschuiven naar steenkolen, dan wordt 
het belang van energie-efficiëntie alleen maar groter. Een alternatieve 
kwikloze technologie voor TL-buizen heeft dus alleen zin als we qua 
efficiëntie niet of nauwelijks hoeven in te boeten.

Om die reden is er met name voor fluorescentielampen nog geen 
alternatieve stralingsemitter gevonden en heeft de lichtindustrie zich 
tot nu toe voornamelijk, en met veel succes, geconcentreerd op het 
verminderen van de benodigde hoeveelheid kwik per lamp. Daarnaast 
wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven 
voor kwik. Dit gebeurt sinds kort ook op deze universiteit. 

Hogedrukgasontladingslampen
Hogedruklampen vormen een andere tak in de familie van gasontla-
dingslampen. Waar bij de fluorescentielampen de gasdruk in de lamp 
maar zo’n 3 millibar is, veel lager dan de normale luchtdruk, is bij 
hogedrukgasontladingslampen de druk in de lamp veel hoger dan 
1 Bar. Er zijn zelfs lampen (zoals de lamp in een videoprojector) die 
meerdere honderden Bar aan gasdruk herbergen tijdens het bedrijf 
van de lamp. Waar bij lagedruklampen een groot verschil bestaat tussen 
de gemiddelde energie van de elektronen en die van de gasdeeltjes, 

waarbij er dus geen thermodynamisch evenwicht is tussen deze 
deeltjes, is er bij hogedruklampen sprake van een situatie die dicht is bij 
thermodynamisch evenwicht. Fysici, en zeker theoretici, houden erg van 
simpele beschrijvingen. Daarom is het aantrekkelijk om aan te kunnen 
nemen dat er één enkele temperatuur in het gas is die voor alle deeltjes 
hetzelfde is op een bepaalde plaats. Theoretische computermodellen 
die voor dit soort lampen worden opgesteld gaan daar voor het gemak 
dan ook meestal van uit. De voornaamste reden om dit te doen is dat 
de lampen zelfs bij deze simplificatie nog altijd enorm complex zijn. 
Met name de zogenaamde metaal-halogenide lampen, die sterk aan 
populariteit winnen door hun compactheid, goede efficiëntie en steeds 
beter wordende kleurweergave, zijn voor een modelleur een kleine 
nachtmerrie. Binnen deze universiteit zijn al 3 promovendi bezig 
geweest om modellen op te bouwen die het gedrag van een metaal-
halogenide lamp kunnen beschrijven. Een vierde is bezig dit werk 
zodanig af te ronden dat we daadwerkelijk een echte lamp kunnen 
beschrijven. Een dergelijk model is voor de industrie interessant, 
omdat een model toegang biedt tot tal van interne grootheden die 
experimenteel niet eenvoudig te bepalen zijn, en zo inzicht biedt 
in de werking van een dergelijke lamp. 

In figuur 6a is een voorbeeld gegeven van de opbouw van een metaal-
halogenide lamp, in dit geval een lamp die speciaal is ontworpen om 
metingen aan te kunnen doen. 
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figuur 7

Convectie en diffusie 

in een metaal-

halogenide lamp

Het stralingsproducerende deel hiervan is een plasma met een typische 
afmeting van enkele millimeters tot enkele centimeters en met een 
vermogen dat meestal groter is dan dat van een TL-buis. 

Het lichtgevende deel van een dergelijke lamp is vergroot weergegeven 
in figuur 6b. De lamp die hier is getoond brandt in een verticale 
oriëntatie, dat wil zeggen dat de as van de ontlading verticaal is 
georiënteerd ten opzichte van het zwaartekrachtveld van de aarde. 
In deze omstandigheid is een interessant maar in de praktijk vaak wat 
lastig fenomeen te zien, namelijk dat van ontmenging van de stralende 
deeltjes. Dit effect heeft negatieve consequenties voor de efficiëntie van 
de lamp en kan ook leiden tot een onevenwichtige lichtverdeling. Dat 
deze ontmenging iets met de zwaartekracht heeft te maken is te zien 
in figuur 6c, waar exact dezelfde lamp is getoond, maar nu brandend 
zonder de aanwezigheid van zwaartekracht. 

In deze omstandigheid is de ontmenging in de lengterichting van 
de lamp niet meer te zien. Deze opname is genomen tijdens de 
10-daagse ruimtemissie van de Nederlandse astronaut André Kuipers 
in april 2004, waarbij onder andere een aantal metingen is verricht aan 
deze lampen in het International Space Station ISS. De onderliggende 
principes die aan dit fenomeen ten grondslag liggen zijn al in de jaren 
70 van de 20e eeuw goed beschreven (zij het kwalitatief) door het werk 
van Zollweg, Fischer en Stormberg, en bevatten drie aspecten die ik 
hier in het kort zal behandelen. 
Het eerste aspect is het chemisch evenwicht dat in een dergelijke lamp 
optreedt. De stralende deeltjes worden in een metaal-halogenide lamp 
gebracht in de vorm van een zoutverbinding tussen het metaal dat 
voor de straling zorgt, en een halogeen als broom of jodium. Onder 
de bedrijfscondities van de lamp verdampt een deel van dit zout en 
geeft vlak bij de wand een zekere dichtheid aan metaal-zoutmoleculen. 
Als deze zoutmoleculen naar het centrum van het plasma bewegen, 
breken ze bij de hoge temperatuur die daar heerst deels uiteen in de 
afzonderlijke metaal- en halogeenatomen. Hoe hoger de temperatuur, 
hoe groter de fractie die in losse atomen wordt omgezet. Deze atomen 
proberen vervolgens weer naar de wand toe te bewegen.
De beweging van moleculen naar binnen toe en van atomen naar buiten 
toe is het tweede aspect. Dit is te omschrijven als het diffusie-evenwicht. 
Omdat de atomen wat makkelijker door het achtergrondgas (kwik) 

bewegen dan de moleculen wordt de uiteindelijke fractie van de metaal-
halogeniden in het midden lager dan aan de wand.
Het laatste aspect in de beschrijving van ontmenging wordt gevormd 
door de stroming van het achtergrondgas. Deze stroming ontstaat 
doordat de zwaartekracht trekt aan het achtergrondgas. Omdat het 
relatief koude (en dus zware) gas aan de wand van de lamp sterker naar 
beneden wordt getrokken dan het hete (en dus lichte) gas in het midden 
van lamp, vormt er zich een stroming die in het midden naar boven 
gaat en aan de wand weer naar beneden. (zie figuur 7). 

Omdat deze convectiestroming naar boven minder metaal-halogeniden 
bevat dan de stroming naar beneden, hebben de zoutdeeltjes die voor de 
straling zorgen de neiging om zich op te hopen in het onderste deel van 
de lamp. Dit levert dan de kleurontmenging die getoond is in figuur 6. 
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figuur 8

Temperatuur 

verdeling (a) en 

Dysprosium-atoom 

dichtheidverdeling 

(b) in een metaal-

halogenide lamp 

onder gewichtsloze 

toestand (ISS meting)

De zojuist gegeven beschrijving van dit fenomeen geeft al aan dat 
er meerdere mechanismen zijn die een sterke interactie hebben met 
elkaar, en wel via de temperatuurverdeling van het plasma. Om dit goed 
te beschrijven is een model nodig dat zowel het transport van de diverse 
deeltjes als de integrale energiebalans van de lamp goed beschrijft. 
Een dergelijk model bevat diverse submodellen voor de diffusie en 
convectie van deeltjes, de generatie en het transport van straling door 
het plasma, en de inkoppeling van elektrische energie in het plasma.
Binnen deze universiteit is en wordt het geschetste model opgebouwd 
met behulp van een zelfontwikkeld plasmasimulatiepakket, genaamd 
PLASIMO.
Om de huidige observaties echter kwantitatief goed te beschrijven 
schiet het huidige model nog te kort. Een snelle inschatting van de 
uiteindelijke prestaties van een bepaald lampontwerp is hiermee nu dus 
nog niet mogelijk. Omdat deze processen ook van groot belang zijn voor 
de algehele energiebalans van metaal-halogenide lampen, is op deze 
universiteit behoorlijk veel onderzoek gestart met als uiteindelijk doel de 
theoretische modellen te bouwen die deze ontmenging, en de complete 
energiebalans van het plasma, goed beschrijven. Dit onderzoek wordt 
gesponsord door de Technologiestichting STW.

De vele complexe interacties die zowel in de praktijk als in het nume-
rieke model optreden vereisen een goede verificatie van het model. 
Daarom zijn en worden ook diverse diagnostieken ontwikkeld om 
de temperatuurverdeling en de dichtheidsverdeling van verschillende 
deeltjes te meten. Een van de methodes om temperaturen in het plasma 
te meten is gebaseerd op de verstrooiing van laserlicht dat door de 
lamp wordt gestuurd. Deze methode (Thomson-verstrooiing) is hier 
ontwikkeld door diverse promovendi en voor het eerst toegepast op 
hogedrukkwiklampen in een promotiewerk binnen de groep EPG. 
Dit promotiewerk is gesponsord door Philips Lighting. Deze methode 
is geschikt om de elektronentemperatuur in het centrum van de lamp 
te bepalen, maar werkt niet bij lagere temperaturen zoals die optreden 
vlak bij de wand. Dit omdat er nauwelijks elektronen zijn bij de tempera-
turen die vlak bij de wand heersen.
Binnen datzelfde onderzoek is daarom ook een Röntgenabsorptieopstel-
ling opgebouwd die op basis van de absorptie van Röntgenstraling door
het achtergrondgas (kwik) de temperatuur van het gas bepaalt. Deze 
beide methodes geven samen een volledig beeld van de temperatuur-

verdeling in de lamp, die kan worden vergeleken met het model. 
Andere methodes waar op dit moment aan wordt gewerkt zijn de
meting van de dichtheden van de metaaladditieven met behulp van 
Röntgenfluorescentiespectroscopie, optische emissiespectroscopie 
en laserabsorptiespectroscopie. 
Niet alleen goede meetmethodes zijn van belang. Van even groot 
belang is het om de omstandigheden waaronder de lamp brandt goed te 
beheersen. In een wat extreme vorm heeft dit geresulteerd in een aantal 
metingen aan lampen die onder gewichtsloze toestand branden. Dit is 
gebeurd door middel van metingen tijdens paraboolvluchten en in het 
International Space Station (ISS). Omdat onder deze omstandigheden 
de convectiestroming niet optreedt, is het beschrijven van zo’n lamp 
met een model veel eenvoudiger. De resultaten hiervan bieden dus
mogelijkheden om delen van het model afzonderlijk te testen. 
Een tweetal resultaten van deze ISS-metingen wordt getoond in figuur 8,
waar de temperatuurverdeling en de dichtheidsverdeling van atomair 
dysprosium worden gegeven voor een lamp in gewichtsloze toestand.
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figuur 9

Experimenten 

aan metaal-

halogenide lampen 

in gewichtsloze 

toestand

Het feit dat ook de experimentatoren bij dit soort experimenten 
tevens (tijdelijk) gewichtsloos zijn, is een bijkomende factor die het 
enthousiasme van de betrokken onderzoekers en studenten positief 
beïnvloedt (zie figuur 9). 

Een andere manier om de zwaartekracht te beheersen is het vergroten 
van de zwaartekracht. Eigenlijk is dat veel eenvoudiger dan het weg-
nemen ervan. Alles wat je nodig hebt is een stevige centrifuge. Je kunt 
door variatie van de draaisnelheid en/of diameter van de centrifuge elk 
willekeurig zwaartekrachtniveau nabootsen, zolang dat maar groter is 
dan de normale zwaartekracht. In het kader van een door Senter/Novem 
gesponsord onderzoek wordt een dergelijke opstelling op dit moment 
opgebouwd. Dit zal wederom een mogelijkheid bieden om de invloed 
van convectiestromingen in een hogedruklamp beter in kaart te brengen.

In het voorgaande heb ik al her en der wat voorbeelden laten zien 
van de onderzoekslijnen zoals die op dit moment in de groep EPG 
lopen. Het onderzoek in de toekomst concentreert zich op drie thema’s 
die ik voor de duidelijkheid hier recapituleer. 
Het eerste thema betreft het ontsteekproces in gasontladingslampen. 
Het uiteindelijke doel is om computermodellen te ontwikkelen die 
enige voorspellende waarde hebben waar het gaat om veranderingen 
in bestaande lampen. Dit betekent dat een geleidelijke overgang zal 
plaatsvinden van de nu nog betrekkelijk simpele lampgeometrie naar 
meer realistische situaties, waarin driedimensionale effecten meespelen, 
en waarbij ook de vorming van streamers kan worden meegenomen. 
Een combinatie van theorie en experiment is hier nodig om de invloed 
van diverse processen te kunnen evalueren en zo de juiste vereenvou-
digingen in het model aan te brengen.
Ook het tweede onderzoeksthema is een voortzetting van het al 
bestaande werk aan het transport van additieven in metaal-halogenide 
lampen en, daarmee verbonden, de energiebalans van dergelijke hoge-
druklampen. De doelstelling hierbij is om een numeriek model op te 
bouwen dat in staat is om de ruimtelijke verdeling van de additieven 
te voorspellen. 
Het moet mede op basis daarvan de spectrale verdeling kunnen 
berekenen, dus berekenen hoeveel en wat voor soort licht er uit zo’n 
lamp komt. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkelaars van hoge-
druklampen een hulpmiddel te geven waarmee de effecten van diverse 
parameters in het lampontwerp kunnen worden nagebootst zonder 
elke keer nieuwe lampen te hoeven maken. Daardoor zullen hopelijk 
minder tijdrovende experimenten nodig zijn. 
Omdat ook dit model maar zo goed kan zijn als de gegevens die erin 
gestopt worden, zijn talloze experimenten nodig om deze gegevens te 
leveren en om de uitkomsten van het model te verifiëren. Hiertoe zullen 
met de diagnostische methodes die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld 
metingen worden verricht aan een beperkt aantal lampen. Het doel ervan 
is om deze lampen vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te bestuderen. 
Hiervoor is een ‘standaard’ model lampontwerp gedefinieerd, dat ook 

TU/e-onderzoek gasontladingslampen
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door andere academische groepen binnen en buiten Europa zal worden 
gebruikt.
Het laatste onderzoeksthema dat op dit moment is bezig vorm te krijgen, 
is een onderzoek naar de mogelijkheden om gasontladingslampen te 
maken zonder kwik en de consequenties daarvan voor de energiebalans. 
Dit onderwerp staat wereldwijd zeer in de belangstelling, maar de 
precieze inhoud ervan wordt nog bediscussieerd.

Het nut van academisch onderzoek voor de industrie
Het is goed om bij academisch onderzoek af en toe de vraag te stellen 
of het enig nut heeft. In dit geval zou je bijvoorbeeld kunnen stilstaan 
bij de vraag wat het nut ervan is voor de lichtindustrie. Per definitie is 
het soort onderzoek dat aan universiteiten wordt verricht niet het soort 
werk dat het mogelijk maakt om volgend jaar een nieuw product op de 
markt te brengen. Gasontladingslampen, bijvoorbeeld, zijn inmiddels 
al redelijk uitontwikkeld, en het werk dat aan universiteiten plaatsvindt, 
is over het algemeen precompetitief van aard. Dat betekent echter niet 
dat het niet belangrijk is. De toenemende concurrentie en de korter 
wordende productcyclustijd brengen bedrijven ertoe om zich steeds 
meer te concentreren op hun ‘core business’ en de kortere termijn. 
In deze omgeving is het moeilijk om een grote inspanning gaande te 
houden voor het opbouwen van fundamenteel inzicht in de werking 
van deze producten, zeker als die inspanning niet leidt tot patenteerbare 
zaken. Door dit werk uit te besteden aan universiteiten, kan, ver van 
de dagelijkse hectiek, het onderliggende inzicht worden opgebouwd 
dat voor het genereren van nieuwe productideeën onontbeerlijk is. 
Een dergelijk setting is voordelig voor beide partijen. Voor de industrie 
betekent het dat onderzoek betrekkelijk goedkoop kan worden 
uitgevoerd, en dat er tegelijkertijd een generatie studenten kennismaakt 
met dit vakgebied, wat zinvol is bij de werving van nieuwe medewerkers. 
De al langlopende contacten tussen Philips Lighting en de twee 
plasmagroepen op de TU Eindhoven, informeel en formeel, hebben in 
de loop van de jaren gezorgd voor een continue stroom van potentiële 
kandidaten voor Philips Lighting, van wie er een groot aantal nog altijd 
bij Philips Lighting werkt.
Voor de universiteit betekent langetermijnonderzoek in goede samen-
werking met de industrie een mogelijkheid om bezig te zijn met 
onderzoek dat maatschappelijk relevant is, een mogelijkheid om (al dan 
niet met een non-disclosure agreement) in de keuken van bedrijven mee

te kijken, en last but not least, een mogelijkheid om bij een zich terug-
trekkende overheid aan fondsen te komen zonder dat de academische 
vrijheid al te grote restricties worden opgelegd.
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figuur 10

Wet van Haitz, die 

weergeeft hoe snel 

de lichtoutput van 

een enkele LED stijgt

Een andere vraag die je kunt stellen is wat het toekomstperspectief van 
de gasontladingslampen zelf is, in het licht van nieuwe ontwikkelingen 
in vaste-stof lichtbronnen zoals anorganische LED’s en organische 
LED’s. De ontwikkelingen in deze technologie gaan zo snel dat vaak 
een analogie wordt gemaakt met de halfgeleiderindustrie, waar men 
er al jaren in slaagt om de typische afmetingen van transistoren 
te verkleinen met een regelmatigheid die al 40 jaar lang geldig is, 
en waarbij elke twee jaar het aantal transistoren op een chip wordt 
verdubbeld. Deze regelmatigheid werd in 1965 opgemerkt door Gordon 
Moore nog voor hij Intel oprichtte en staat sinds die tijd bekend als de 
‘wet van Moore’. Voor LED’s is een analoog verband voor deze wet van 
Moore gedefinieerd door Roland Haitz, een ontwikkelaar bij Agilent, 
die waarnam dat de lichtoutput uit een enkele LED-package elke 18 
maanden verdubbelt (zie figuur 10).

 

Een soortgelijke wetmatigheid is gedefinieerd voor de kosten per 
lumen-uur. Tussen 1968 en 2000 zijn deze LED-wetmatigheden nog
steeds uitgekomen en de innovatiesnelheid lijkt zelfs nog wat te groter
te worden. Binnen de LED-technologie zijn ruwweg twee technologische 
routes te onderscheiden. De eerste route, de zogenaamde anorganische 
LED’s waarvoor de wet van Haitz is opgesteld, maakt gebruik van 

technologieën uit de bestaande halfgeleiderindustrie. Daarnaast wordt
er meer recentelijk ook gewerkt aan organische LED’s, die worden 
gemaakt door op grote oppervlakken lagen van polymeren en/of 
kleine moleculen aan te brengen met diverse depositietechnieken. 
Beide technologische routes worden gesteund door investeringen 
van honderden miljoenen dollars door de nationale overheden in de 
Verenigde Staten, Japan, China en de EU, binnen programma’s zoals 
het Amerikaanse ‘New Generation Lighting Initiative’. Beide LED-routes 
zullen in de komende jaren een interessante strijd aangaan met de 
meer traditionele lichtbronnen, maar spelen op dit moment in de totale 
lichtproductie nog een ondergeschikte rol.

De extrapolaties en roadmaps die worden gemaakt door de bedrijven 
die zich met de ontwikkeling van LED’s bezighouden spreken de 
verwachting uit dat vanaf 2007 LED’s de plaats zullen kunnen gaan 
innemen van gloeilampen.
Vanaf 2012 zouden fluorescentielampen kunnen worden vervangen 
door LED-producten, en vanaf 2020 zouden LED’s voor alle algemene 
verlichtingstoepassingen kunnen concurreren met traditionele licht-
bronnen. 
Aan de ambities van de solid-state lighting industrie zal het dus zeker 
niet liggen. Het lijdt geen twijfel dat LED’s, in welke uitvoeringsvorm 
dan ook, in de komende jaren een steeds grotere rol zullen gaan spelen 
bij de invulling van onze behoefte aan kunstmatig licht. De vraag is 
echter of dit zal betekenen dat gasontladingslampen volledig van het 
toneel gaan verdwijnen op een afzienbare termijn. In dat verband dringt 
zich de analogie op met de elektronenbuis, die voor de uitvinding van 
de transistor heer en meester was in de bediening van de markt voor 
elektronica. Voor laagvermogentoepassingen is de elektronenbuis al 
decennia geleden bijna volledig vervangen door halfgeleiderelementen, 
maar tot de dag van vandaag, 57 jaar na de uitvinding van de transistor, 
wordt voor hoogvermogentoepassingen zoals grote radiozenders nog 
steeds gebruik gemaakt van elektronenbuizen. 

Om een serieus alternatief te kunnen vormen voor de gasontladings-
lampen die nu het grootste deel van het kunstlicht produceren, zullen 
LED’s meer dan een factor 10 goedkoper moeten worden wat betreft de 
initiële kostprijs, uitgedrukt in kilo-lumens per euro, en zal de energie-
efficiëntie voor de productie van wit licht nog een factor 2 moeten 

Toekomstperspectief van gasontladingslampen
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worden verbeterd. Mijns inziens is een grootschalige verdringing van 
gasontladingslampen voor algemene verlichtingsdoeleinden, zoals TL-
buizen en hogedruklampen, door LED’s daarom de komende jaren nog 
niet aan de orde. Wel te verwachten is dat de verdringing van onderaf 
komt, dat wil zeggen bij lampen met een beperkte lichtoutput, zoals 
de gloeilampen en spaarlampen in onze huiskamers. Anorganische 
LED-lampen met een grote lichtoutput zullen gemaakt moeten worden 
door meerdere LED’s tegelijkertijd in te zetten. Hierdoor zal de initiële 
kostprijs bijna lineair toenemen met het vermogen. De kostprijs 
stijgt dan aanzienlijk sneller dan bij gasontladingslampen waarvan de 
output verhoogd wordt. Verder valt te verwachten dat LED’s vooral hun 
intrede doen in nieuwe applicatiegebieden. De toekomst zal leren welke 
technologie zal winnen. Voor de elektrische lampen, die tot nu toe zijn 
ontwikkeld, geldt dat er altijd alleen maar nieuwe lamptypes bij zijn 
gekomen, een volledige kannibalisatie van een ouder type door een meer 
moderne lamp komt bijna niet voor. Zelfs de Edison-kooldraadlamp 
wordt tegenwoordig weer gemaakt en met marges die de moeite waard 
zijn. Voeg daarbij het gegeven dat de lichtmarkt een markt is met een 
grotere inertie dan die van (bijvoorbeeld) halfgeleiders en u begrijpt dat 
deze observatie nog wel een tijdje opgeld zal blijven doen.
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Zoals door de oplettende luisteraar al zal zijn opgemerkt, is in het 
voorgaande overzicht van lopend en toekomstig onderzoek aan gas-
ontladingslichtbronnen binnen de groep EPG reeds enkele malen het 
woord ‘sponsoring’ gevallen. Het moge duidelijk zijn dat het heden-
daagse toegepaste onderzoek veel moeilijker zou zijn uit te voeren 
zonder ruimhartige financiële ondersteuning door diverse Europese 
en nationale overheden of door (deels) uit overheidsgeld gefinancierde 
organisaties. Organisaties als FOM, STW, Senter/Novem, SRON, ESA 
en COST zijn binnen de meeste universitaire groepen die zich met 
technisch-wetenschappelijk onderzoek bezighouden, goed voor het 
grootste deel van de inkomsten waaruit de salarissen en benodigde 
apparatuur kunnen worden betaald. Bovendien wordt ook bij het 
zogenaamde derdegeldstroomonderzoek, waarbij directe sponsoring 
vanuit een bedrijf plaatsvindt, een flink deel (u moet dan denken aan 
de helft) weer teruggevorderd via allerlei subsidieregelingen van het 
ministerie van Economische Zaken. Elk zichzelf liefhebbend bedrijf 
dat zich op een zekere schaal bezighoudt met het uitbesteden van pre-
competitief onderzoek beschikt daarom over één of meerdere subsidie-
experts, die niets anders doen dan kijken hoe ze deze gelden zo veel 
mogelijk terug kunnen krijgen van de overheid. Het eindresultaat van 
dit geheel is dat de werkelijke geldschieters van het onderzoeksgebied 
waarvan ik de eer heb u deelgenoot te maken, uiteindelijk grotendeels 
de belastingbetaler is. Bij deze wil ik, mede namens de TU Eindhoven, 
iedereen van u die belasting betaalt hartelijk bedanken voor uw bijdrage 
in de financiering van dit onderzoek. 

Daarnaast wil ik uiteraard graag een aantal mensen op persoonlijke 
titel bedanken voor de steun die zij mij in diverse fasen van mijn leven 
hebben gegeven. Dit betreft allereerst mijn ouders, die mij in elke keuze 
die ik in het leven heb gemaakt altijd hebben ondersteund, en die mij 
een onbezorgde jeugd, alle vrijheid en mijn eerste bibliotheekpasje 
hebben gegeven. Ik ben blij dat jullie hier bij kunnen zijn. Daarnaast 
wil ik Frans Kruisbeek bedanken voor het samenstellen van mijn eerste 
scheikundelab in het schuurtje van mijn ouders. Hij was zo verstandig 

om het aantal explosieve bestanddelen tot een minimum te beperken. 
Frits de Hoog, Daan Schram en Gerrit Kroesen wil ik bedanken voor 
hun vertrouwen en de vrijheid die ze me hebben gegeven tijdens mijn 
promotieonderzoek. Dat heeft voor mij in belangrijke mate de keuze 
bepaald om mij met technisch-wetenschappelijk onderzoek te blijven 
bezighouden. Peter Stormberg wil ik bedanken voor zijn aanbod om bij 
Philips Lighting te gaan werken, iets waar ik nooit spijt van heb gehad, 
en wat voor mij de weg naar dit interessante vakgebied heeft geopend. 
Mijn collega’s binnen Philips Lighting, en met name Rob Keijser, 
Joop Geijtenbeek, Jan Heuvelmans, Frans Ligthart, Rainer Hilbig en 
Wim van den Hoek wil ik bedanken voor hun interessante discussies 
door de jaren heen. Zij hebben mij veel geleerd over het gedrag van 
gasontladingslampen. Joost van der Mullen, Winfred Stoffels en de 
andere leden van de beide plasmagroepen ‘Elementaire Processen 
in Gasontladingen’ en ‘Evenwicht en Transport in Plasma’s’ wil ik 
bedanken voor de plezierige samenwerking tot nu toe. Zij zijn het die 
het echte werk doen. Zij zorgen voor de resultaten waar de dames en 
heren professoren mooi weer mee kunnen spelen.
Verder wil ik Joost van der Mullen, Gerrit Kroesen, Johan de Hair, 
Klaas Vegter, Jan Denneman, de faculteit Natuurkunde en het College 
van Bestuur van de TU Eindhoven bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen, dat mij in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de 
samenwerking tussen TU/e en Philips Lighting.
Tenslotte wil ik Elvira, Eveline, Milan en Jelle bedanken voor hun steun, 
het plezier dat zij in mijn leven geven, en de broodnodige relativering 
van het werk. Het leven bestaat tenslotte uit meer dan lampjes, al verlich-
ten we er de wereld mee.

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren, ik heb geprobeerd 
u enigszins deelgenoot te maken van het vakgebied dat ik al een aantal 
jaren met veel plezier heb mogen bestuderen. Ik hoop dat we in de 
komen jaren nog veel licht kunnen laten schijnen op de wereld van 
de gasontladingen.

Ik heb gezegd.

Dankwoord
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