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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het programma bevindt zich nu midden in de looptijd en alle onderzoeksgroepen hebben de 
projecten opgestart. Alle posities zijn vervuld; er resteren nog enkele maanden postdoc positie 
door het vroegtijdig vertrek van Nicolet in de groep van Orrit. 
 
Er zijn veel mooie resultaten te melden en de meest aansprekende zullen hier kort worden 
besproken. In dit programma ligt de nadruk op bestudering van elektronengeleiding op het 
niveau van individuele moleculen. In de meeste gevallen wordt een enkel molecuul opgespan-
nen tussen twee metaalelektroden en wordt met diverse probes gekeken naar de aard van het 
transport. In de groep van Michel Orrit wordt dit proces omgekeerd en wordt de fluorescentie 
van een enkel molecuul in een moleculaire matrix gebruikt om informatie te verkrijgen over de 
geleiding in een nabijgelegen halfgeleidende laag. Daarbij is ontdekt dat verrassend lage fre-
quenties van ac stromen (~kHz) koppelen met extreem laagfrequente eigentrillingen in het 
materiaal.1 
In de groep van Klapwijk is een experimentele opstelling ontwikkeld die juist kijkt naar de 
respons in de geleiding van elektromagnetische straling op een enkel molecuul. Het gaat 
hierbij om straling in het THz gebied, en de straling wordt met microgefabriceerde antennes 
ingekoppeld op een molecuul in een breek-junctie. De eerste tests op een koolstof nanobuis 
tonen aan dat het experiment in principe werkt. 
In de groep van Van der Zant zijn experimenten uitgevoerd aan spin-crossover nanoclusters 
die schakelgedrag met hysterese als functie van temperatuur laten zien. Dit gedrag is bekend 
van bulk kristallen waar de overgang van een lage spin naar een hoge spin toestand zichtbaar 
is in magnetisatie metingen. Dit effect kan nu voor het eerst worden aangetoond op enkel-
cluster niveau en we laten zien dat de geleiding gebruikt kan worden als probe van dit gedrag. 
De metingen laten ook zien dat het cluster kan schakelen naar de andere toestand onder 
invloed van de aangeboden spanning. Dit is een nieuw verschijnsel in dit veld en mogelijk van 
belang voor toepassingen. Een publicatie is in voorbereiding. 
In een samenwerking tussen de groepen van Van Ruitenbeek en Van der Zant is een lithogra-
fisch gefabriceerde breek-junctie ontwikkeld met een derde (gate) elektrode.  Een eerste versie, 
uitgevoerd met vrijhangende source en drain elektroden bleek gevoelig voor mechanische 
doorbuiging van de elektrodes onder invloed van de elektrostatische kracht van de gate  
spanning. Met behulp hiervan kon een enkel-atoom schakelaar worden gerealiseerd2 gestuurd 
door de gate-spanning, hetgeen de weg opent het bouwen van meerdere onafhankelijk aan te 
sturen atomaire of moleculaire juncties op een enkele chip.  Omdat de effecten van de 
beweging de elektroden moeilijk te scheiden zijn van elektrostatische beïnvloeding van de 
geleiding door een molecuul, werd een tweede ontwerp getest, waarbij de breek-junctie 
bestaat uit een stapeling van een aluminium gate-elektrode, een aluminiumoxide isolatielaag 
en de gouden brug voor de vorming van de contacten met het molecuul. De stapeling is 
uitgevoerd als vrijhangende brug en de junctie in de goudlaag kan worden gebroken door 
doorbuiging van het substraat. De eerste tests hebben aangetoond dat het principe werkt3 en 
de eerste gate-effecten op de geleiding van een molecuul zijn inmiddels waargenomen. 
                                                      
1 M.A. Kol'chenko, A.A.L. Nicolet, M.D. Galouzis, C. Hofmann, B. Kozankiewicz, M. Orrit, 
Single molecules detect ultra-slow oscillators in a molecular crystal excited by ac-voltages, NEW 
JOURNAL OF NEW JOURNAL OF PHYSICS, 11, 023037, 2009 
2 C.A. Martin, R.H.M. Smit, H.S.J. van der Zant, and J.M. van Ruitenbeek, A 
nano-electromechanical single-atom switch , NANO LETTERS, 9, 2940, 2009 
3 C.A. Martin, J.M. van Ruitenbeek, and H.S.J. van der Zant, Sandwich-type gated mechanical break 
junctions. NANOTECHNOLOGY (2010), accepted for publication. 
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Naast elektrostatisch en elektromagnetische effecten op geleiding van moleculen kan veel 
informatie worden verkregen uit meting van de intrinsieke ruis in de stroom, hagelruis (shot 
noise). Het is mogelijk om vrijhangende ketens van individuele Pt atomen experimenteel te 
realiseren, en diverse groepen hebben met behulp van modelberekeningen voorspeld dat deze 
ferromagnetisch ordening zouden moeten vertonen. Het is lastig om dit magnetisme met 
traditionele benaderingen aan te tonen. In een reeks experimenten in de groep van 
Van Ruitenbeek werd hagelruis gemeten aan Pt atomaire ketens, waarmee kan worden 
aangetoond dat de voorspelde ferromagnetische ordening niet aanwezig is. Een publicatie 
hierover is ingestuurd. In verdere experimenten wordt gezocht naar de invloed van de 
vibratietoestanden van atomaire ketens op de hagelruis. De eerste signalen zijn gevonden, en 
de experimenten zullen spoedig worden uitgebreid naar moleculen. 
 
Op het vlak van theorie is voortgang geboekt in de beschrijving van mechanische nano-
oscillatoren, gekoppeld aan een single-electron tunneling detector (Labadze en Blanter, 
preprint). Dit werk is gerelateerd aan experimenten aan vrijhangende koolstof-nanobuis 
oscillatoren uitgevoerd in de groep van Van der Zant,4 waar een uitzonderlijk hoge 
kwaliteitsfactor wordt verkregen. Ook aan de theorie van die kwaliteitsfactor is goede 
vooruitgang geboekt. 
 
Voor het begrijpen van enkel-molecuul systemen zijn realistische modelberekeningen onont-
beerlijk. De belangrijkste benadering is gebaseerd op Density Functional Theory (DFT), 
waarbij deze moet worden uitgebreid naar niet-evenwicht om de effecten van de aangelegde 
spanning in rekening te brengen. Verder willen we de koppeling met fononen (trillingstoe-
standen) en fotonen kunnen beschrijven. In de groep van Thijssen en van der Zant is 
belangrijke vooruitgang geboekt. Er is een computer code geschreven gebaseerd op 
ADF/BAND implementatie van DFT, waaraan het Non-Equilibrium Green Function 
formalisme is toegevoegd. Met deze rekenmethode, die volledig parallel is geïmplementeerd, 
kan de positie van de Fermi energie van het metaal nauwkeurig worden bepaald ten opzichte 
van de HOMO en LUMO niveaus van het molecuul. De gekozen benadering heeft het grote 
voordeel dat er geen periodieke randvoorwaarden worden toegepast, zodat o.a. ook een gate 
elektrode zich goed laat modeleren. De code is nu getest en berekeningen aan systemen van 
bescheiden afmeting zijn uitgevoerd. De echte grote berekeningen (moleculen met 44 atomen, 
en bulk metaalelektroden) zijn onderweg. Intussen is in samenwerking met de groep van 
Ratner (North Western University) gewerkt aan de berekening van 
elektroluminescentiespectra van zwak-gekoppelde individuele elektronen,5 waarbij een goede 
verklaring wordt gevonden voor de experimenteel waargenomen spectra in de groep van 
Wilson Ho. 
 
In het afgelopen jaar is er een belangrijke doorbraak bereikt in het begrip van de koppeling 
tussen elektrische stroom en mechanische beweging, zoals die zich onder andere uit in het 
verschijnsel van elektromigratie. De groepen van Todorov6 (Belfast) en Brandbyge en 

                                                      
4 A.K. Hüttel, G.A. Steele, B. Witkamp, M. Poot, L.P. Kouwenhoven and H.S.J. van der Zant, Carbon 
nanotubes as ultra-high quality factor mechanical resonators, arXiv:0907.2823 
5 J.S. Seldenthuis, H.S.J. van der Zant, M.A. Ratner, and J.M. Thijssen, Electroluminescence spectra in 
weakly coupled single-molecule junctions, PHYS. REV. B 81, 205430 (2010) 
6 D. Dundas, E.J. McEniry and T.N. Todorov, Current-driven atomic waterwheels, NATURE 
NANOTECHNOLOGY, 4, 99, 2009. 

 

 

http://publish.aps.org/search/field/author/Seldenthuis_J_S
http://publish.aps.org/search/field/author/van_der_Zant_H_S_J
http://publish.aps.org/search/field/author/Ratner_M_A
http://publish.aps.org/search/field/author/Thijssen_J_M
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Hedegård7 (Kopenhagen) hebben laten zien dat er twee componenten aan die krachten zijn. 
Een daarvan is een niet-conservatieve kracht. Dit is een belangrijk inzicht, waarover lange tijd 
onduidelijkheid heeft bestaan. Met deze kracht is het in principe mogelijk om arbeid te 
verrichten, en dit vormt mogelijk de basis voor stroom-aangedreven moleculaire motoren. De 
groep van Van Ruitenbeek is in nauw contact met de twee theorie groepen en er wordt 
gewerkt aan de herinterpretatie van een aantal gepubliceerde experimenten, en het ontwerp 
van gerichte nieuwe experimenten. Daarnaast hebben  Seldenthuis, Thijssen, Prins en van der 
Zant berekeningen uitgevoerd aan een nieuw ontwerp voor een all-electric moleculaire motor 
en de resultaten zijn opgestuurd voor publicatie. 
 
Er zijn in de verslagperiode twee programmabijeenkomsten georganiseerd. De eerste had de 
vorm van een breder ééndaags minisymposium en werd gehouden op 3 juni 2009 in de 
jaarbeurs in Utrecht. Hiervoor zijn twee buitenlandse sprekers uitgenodigd (Wandlovski uit 
Basel, en Schimmel uit Karlsruhe) en het symposium werd georganiseerd in samenwerking 
met enkele groepen buiten het programma die actief zijn op het gebied van moleculaire 
elektronica, onder andere die van Paul Blom, Dago de Leeuw en Bert de Boer. De tweede 
bijeenkomst vond plaats in december in Utrecht en had de functie van een reguliere 
voortgangsrapportage tussen de groepen. 

                                                      
7 J.-T. Lü, M. Brandbyge, and P. Hedegård, Blowing the fuse: Berry’s Phase and runaway vibrations in 
molecular conductors, NANO LETT. 10, 1657 (2010). 
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 FOM - 03.0696/9 
 datum: 01-01-2010 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 86. 
  
Title (code) Atomic and molecular nanophysics (NAPH) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
  
Duration 2007-2014 
  
Cost estimate M€ 4.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
To investigate the properties of systems having a single molecule in strong interaction with 
multiple probes. Such systems often consist of a molecule that interacts with an electron cur-
rent that passes through it, as a means of sensing the molecular response, while it may be 
excited by means of an electromagnetic field. The primary aim is a fundamental under-
standing of the processes involved, but eventually the goal is to find new molecular devices 
based on design of the molecular properties. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Exploiting the rich design space of organic molecules for applications as components in future 
electronic devices has been identified internationally as one of the main challenges in 
nanotechnology. The present status of the field is such that several groups world wide have 
developed methods that have demonstrated, for a limited set of molecules, clear single-mole-
cule characteristics and fair agreement with computations. 
Now that we are able to apply leads to individual molecules we naturally enter into the next 
exciting phase of the research, which involves, on the one hand, an exploration of the physics 
of electron transport of the molecular junctions and their interaction with the environment, 
and on the other hand, a search for suitable systems and principles as candidates for applica-
tions. This challenging goal can only be accomplished within a concerted effort, employing the 
expertise from physics, chemistry, and material science, and from experiment as well as 
theory. 
To ensure a strong cohesion within the programme the applicants decided to formulate a 
closed programme with concrete research plans and collaborations outlined for each of the 
intended participants. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.468 1.071 900 188 183 183 - 3.993 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.468 1.071 900 188 183 183 - 3.993 
 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.0309 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.0034 
c) Decision Executive Board: FOM-07.0131 
 
 
Remarks 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% NANO 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Atomic and molecular nanophysics' (nr. 86) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2007 - 1,3 2,0 - 162 

2008 - 2,0 9,5 - 522 

2009 - 1,9 10,3 - 693 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2007 - 2 2 - 

2008 - 19 49 1 

2009 - 16 31 - 

 
 
Promoties 

2008 
Geen. 

 

  
2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-D-06

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project + nummer
TeraHertz spectroscopy of molecular junctions

07NAPH02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A Ozturk OIO 01 sep 2008 31 aug 2012

HL Hortensius OIO 15 sep 2008 14 sep 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Barends, R, Hortensius, HL, Zijlstra, T, Baselmans, JJA, Yates, SJC, Gao, JR, Klapwijk, TM,
Noise in NbTiN, Al, and Ta superconducting resonators on silicon and sapphire substrates, IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 19, 936-939, 2009

1.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Barends, R, Hortensius, HL, Zijlstra, T, Baselmans, JJA, Yates, SJC, Gao, JR, Klapwijk,
TM, , Contribution of dielectrics to frequency and noise of NbTiN superconducting
resonators, 19th International Symposium on Space Terahertz Technology, , Wild, ISSTT, 
2009

1.

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

R. Barends, H.L. Hortensius, S. van Vliet, T. Zijlstra, J.R. Gao, T.M. KLapwijk, J.J.A.
Baselmans, S.J.C. Yates, Y.J.Y. Lankwarden, Quasiparticle recombination and frequency
noise in Al, Ta and NbTiN superconducting resonators, WE Heraeus Seminar Microwaves
for Condensed Matter Physics, 05 apr 2009, Bad Honnef, Duitsland

1.

H.L. Hortensius, A. Öztürk, A.J.L. Adam, T. Baar, J.N. Hovenier, T.M. Klapwijk, Terahertz
photoconductance: shining a new light on molecular electronics, ESONN European School
for Nanosciences and Nanotechnologies, 23 aug 2009, Grenoble, France

2.

- 10 -



c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-D-09

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Dr. Y.M. Blanter

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project +

nummer

Inelastic spectroscopy in single molecules: towards

phononics 07NAPH04

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

G Labadze OIO 01 jan 2008 31 dec 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Stefano Pugnetti, Yaroslav M. Blanter, Fabrizio Dolcini, and Rosario Fazio , Dynamics of a
SQUID ratchet coupled to a nanomechanical resonator, PHYSICAL REVIEW B, 79, 7
pagina's, 2009

1.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-D-44

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve U(H)D's

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project + nummer Single-molecule transistors 07NAPH03

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

F Prins OIO 01 jul 2007 30 jun 2011

CJO Verzijl OIO 01 feb 2008 31 jan 2012

JS Seldenthuis OIO 01 jun 2007 31 mei 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

F. Prins, B.J.A. de Vos van Steenwijk, B. Gao, E.A. Osorio, H.A.J. van der Zant,
Room-temperature stability of Pt nanogaps formed by self-breaking, APPLIED PHYSICS
LETTERS, 94, 123108-123110, 2009

1.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, Max Planck Institut, 14 jan 2009, Stuttgart, Duitsland

1.

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, Focus session Molecular Electronics, FOM meeting, 21 jan 2009, Veldhoven
Veldhoven, Nederland

2.

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, MRS Spring meeting, 16 apr 2009, San Francisco, Verenigde Staten

3.

H.S.J. van der Zant, Nano-scale electronics: single-molecule electronics, ITT, Italian
Institute of Technology, 07 jul 2009, Genua, Italie

4.

H.S.J. van der Zant, Coulomb blockade in three-terminal single-molecule junctions, 10th
European Conference of Molecular Electronics, ECME 2009, 12 sep 2009, Kopenhagen, 
Denemarken

5.

H.S.J. van der Zant, Three-terminal transport through a single molecule, International
CECAM-Workshop “Quantum transport on the molecular scale”, 18 sep 2009, Bremen, 
Duitsland

6.

H.S.J. van der Zant, Three-terminal control over single-molecule magnetism, Second7.
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European School on Molecular Nanoscience (EsmaMOL), 28 okt 2009, Benidorm, Spanje

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

A.J. Shaikh, E.A. Osorio, F. Prins, R. Eelkema, H.A.J. van der Zant, Single molecular
electronics: a systematic approach to study interactions of porphyrins with gold
nanoparticles, NWO-CW structure and reactivity meeting, 20 okt 2009, Lunteren, Nederland

1.

B. Gao, F. Prins, B.J.A. de Vos van Steenwijk, H.S.J. van der Zant, E.A. Osorio, Th. Hayashi,
K. Muraki , Controlled formation of room temperature stable Pt devices for three-terminal
transport measurements on single molecule, Physics@FOM, 20 jan 2009, Veldhoven, 
Nederland

2.

F. Prins, Single molecule three-terminal transport with Pt-based electrodes: towards room
temperature operation, ECME, 10 sep 2009, Kopenhagen, Denemarken

3.

F. Prins, Addressing molecular functionality in nano-electronic devices, ESMOLNA, 28 okt
2009, Valencia, Spanje

4.

J.S. Seldenthuis, C.J.O. Verzijl, H.S.J. van der Zant, J.M. Thijssen, Ab initio calculations on
transport through three-terminal single-molecule junctions, Physics@FOM, 20 jan 2009, Veldhoven
Veldhoven, Nederland

5.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-G-08

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. van Wees

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project +

nummer

Controlled single-molecule dynamics: motors and

switches 07NAPH01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

Arramel OIO 15 sep 2007 14 sep 2011

TC Pijper OIO 01 okt 2008 30 sep 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

T.C. Pijper, D. Pijper, M.M. Pollard, F. Dumur, S.G. Davey, A. Meetsma, B.L. Feringa, An
Enantioselective Syntehtic Route Towards Second-Generation Light-Driven Rotary
Molecular Motors, ANDER TIJDSCHRIFT, 75 (Journal of Org. Chem., 825-838, 2010

1.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

A. Arramel, The Surface and Local Electronic Studies of Photochromic, Workshop on
Scanning Probe Microscopies and Organic Materials, 15 jun 2009, Bremen, germany

1.

A. Arramel, Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of Diarylethenes as
Promising Photochromic Molecules, Vlieland meeting, 29 mrt 2009, Seeduyn, nederland

2.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
- 16 -



samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen

- 17 -



Werkgroep FOM-L-21

Werkgroepleider Prof.dr. M.A.G.J. Orrit

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project + nummer
Optical probing of individual charge hopping

events 07NAPH08

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

MD Galouzis OIO 01 jun 2007 31 mei 2009

AAL Nicolet WP/T 01 sep 2009 31 aug 2010

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

M.A. Kol'chenko, A.A.L. Nicolet, M.D. Galouzis, C. Hofmann, B. Kozankiewicz, M. Orrit,
Single molecules detect ultra-slow oscillators in a molecular crystal excited by ac-voltages, NEW JOURNAL OF PHYSICS
NEW JOURNAL OF PHYSICS, 11, 023037, 2009

1.

M. Orrit, T. Basché, Steady light from quantum dots, at last. But how?, CHEMPHYSCHEM, 
10, 2383-2385, 2009

2.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

M. Orrit, High resolution single-molecule spectroscopy in condensed matter, Physics and
Chemistry at Low Temperatures, , L. Kriachtchev, World Scientific, , 2010

1.

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

M. Orrit, Single molecules and nanoparticles as local probes for structure and dynamics, 
International Symposium on Nanosystem Engineering and Biophotonics, 30 mrt 2009, Cachan
Cachan, Frankrijk

1.

M. Orrit, Probing low-temperature dynamics in molecular crystals with single-molecule
lines, International Conference on Hole-Burning, Single Molecule and related
Spectroscopies, 22 jun 2009, Palm Cove, Australië

2.

M. Orrit, Optical spectroscopy of single molecules and nanoparticles, XXIV International
Conference on Photochemistry, 19 jul 2009, Toledo, Spanje

3.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

- 18 -



M.D. Galouzis, M.A. Kol'chenko, A.A.L. Nicolet, C. Hofmann, B. Kozankiewicz, M.A.G.J.
Orrit, , Ultra-slow voltage-induced vibrations in molecular crystals, detected with single
molecules, Physics@FOM, 20 jan 2009, Veldhoven, Nederland

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

M. Orrit: Member of Advisory Editorial Board of Chemical Physics1.
M. Orrit: Member of Advisory Editorial Board of ChemPhysChem2.
M. Orrit: Member of Advisory Editorial Board of PCCP3.
M. Orrit: Member of Advisory Editorial Board of Angewandte Chemie4.
M. Orrit: Guest Editor of a Special Issue of Molecular Physics, vol. 107 (2009)5.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-L-22

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Dr.ir. S.J. van der Molen

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project + nummer
Characterization of single-molecule junctions

07NAPH05

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

O Tal WP/T 01 apr 2007 31 mrt 2009

M Kumar OIO 01 dec 2007 30 nov 2011

RHM Smit WP/T 01 jun 2007 31 mei 2010

ML Trouwborst WP/T 16 sep 2009 15 sep 2010

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

O. Tal, M. Kiguchi, W.H.A. Thijssen, D. Djukic, C. Untiedt, R.H.M. Smit, and J. M. van
Ruitenbeek , The molecular signature of highly conductive metal-molecule-metal junctions. , PHYSICAL REVIEW B
PHYSICAL REVIEW B, 80, 085427, 2009

1.

C.A. Martin, R.H.M. Smit, H.S.J. van der Zant, and J.M. van Ruitenbeek, A
nano-electromechanical single-atom switch , NANO LETTERS, 9, 2940, 2009

2.

R. H.M. Smit, A.I. Mares, Michael, Pablo, J.C. Cuevas and J.M. van Ruitenbeek, Metallic
properties of magnesium point contacts, NEW JOURNAL OF PHYSICS, 11, 073043, 2009

3.

S.J. van der Molen, J. Liao, T. Kudernac, J.S. Agustsson, L. Bernard, M. Calame, B.J. van
Wees, B.L. Feringa, and C. Schönenberger,, Light-controlled conductance switching of
ordered metal-molecule-metal devices, NANO LETTERS, 9, 76, 2009

4.

M.L. Trouwborst, E.H. Huisman, S.J. van der Molen, and B.J. van Wees, Bistable hysteresis
and resistance switching in hydrogen-gold junctions, PHYSICAL REVIEW B, 80, 
081407(R), 2009

5.

Interpretation of Transition Voltage Spectroscopy , E.H. Huisman and C.M. Guédon, B.J.
van Wees, and S.J. van der Molen, NANO LETTERS, 9, 3909, 2009

6.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

R.H.M. Smit and J.M. van Ruitenbeek, Atomic chains, Handbook of Nanophysics:
Nanotubes and Nanowires, --, Klaus Sattler, Taylor & Francis, in print, 2010

1.

J.M. van Ruitenbeek, Quasi-ballistic electron transport in atomic wires, The Oxford
Handbook of Nanoscience and Nanotechnology: Volume I, --, A.V. Narlikar and Y.Y. Fu, 
Oxford University Press, in print, 2010

2.

d. Proefschriften

Geen
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

J.M. van Ruitenbeek, Physical properties of single-molecule junctions, Trends in
Nanoscience 2009, 03 mrt 2009, Irsee, Duitsland

1.

J.M. van Ruitenbeek, Shot noise and vibration excitations in electron transport through single
molecules, Correlated Electron-Ion Dynamics: Debutante, 13 jul 2009, Londen, UK

2.

J.M. van Ruitenbeek, Single-molecule junctions without anchoring groups, CECAM
Workshop Quantum Transport on the Molecular Scale, 15 sep 2009, Bremen, Duitsland

3.

J.M. van Ruitenbeek, Current transport across single-molecule wires, Research Workshop
"Quantum transport in electronic nanosystems", 21 sep 2009, Karlsruhe, Duitsland

4.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

J.M. van Ruitenbeek, Highly conductive single molecule junctions without anchoring groups, 
Colloquium, Universidad Autonoma de Madrid, 05 feb 2009, Madrid, Spanje

1.

J.M. van Ruitenbeek, Current transport across single-molecule wires, Colloquium,
Universidad de Zaragoza, 06 feb 2009, Zaragoza, Spanje

2.

M.L. Trouwborst, Bistable hysteresis and resistance switching in Hydrogen gold junctions, 
Wetenschappelijke bijeenkomst FOM programma "Atomic and Molecular Nanophysics", 14
dec 2009, Utrecht, NL

3.

S.M. van der Molen, Conductance switching of molecular devices , Columbia University, 23
apr 2009, New York, USA

4.

S.M. van der Molen, Conductance switching of molecular devices , Technical University of
Denmark, 08 sep 2009, Lyngby, Denemarken

5.

S.M. van der Molen, Conductance switching of molecular devices , European Conference on
Molecular Electronics (ECME), 09 sep 2009, Kopenhagen, Denemarken

6.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Shell: start van een programma in het kader van het IPP iPOG1.
IBM Yorktown Heigts: samenwerking op het gebied van ontwikkeling en toepassing van
LEEM/PEEM (Prof. Ruud Tromp)

2.

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet
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Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-09

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Dr. G.H.L.A. Brocks

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics

Titel van het project +

nummer

First-principles modeling of single-molecule

junctions 07NAPH07

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

GJT Veening OIO 01 apr 2008 31 mrt 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

G.J.T. Veening, Calculations on SAMs, Program meeting FOM, 14 dec 2009, Utrecht, the
Netherlands

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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