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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Personeel 
Op het gebied van de personele bezetting bleek het mogelijk een additionele oio in Nijmegen 
aan te stellen, ook werd een oio in Twente aangesteld. Begin 2010 werd een postdoc in 
Nijmegen aangesteld. Met de recente aanstelling (2011) van een postdoc in Twente zijn alle 
beschikbare posities verbonden aan MTIN bezet tot aan het einde van het programma.  
 
Wetenschappelijk 
Het 2010 was een hectisch jaar, met een aantal opmerkelijke resultaten. Hier volgt een korte 
beschrijving. 
Over de voorspelde nieuwe vorm van spin-tronics, de spinorbitronics vermeld ik hier alleen 
dat het Zernike Institute for Advanced Materials (RuG, waarvan de programmaleider deel 
uitmaakt) fondsen heeft aangevraagd voor experimenteel onderzoek met als doel de 
realisering van de voorspelde spinorbitronics in de praktijk.  
Een ander hoogtepunt is het werk in Twente aan de Gilbert demping en hoe de spin-
baanwisselwerking de afhankelijkheid van de spin op de transport-eigenschappen beïnvloedt 
(PRL 105, 236601, 2010). Er werd een voortreffelijke overeenstemming met het experiment 
gevonden.  
 
Het werk aan de ontwikkeling van programmatuur en methodiek voor de interpretatie van 
NMR metingen aan zeer complexe systemen werd versterkt met de komst van dr. Vasconcelos 
als MTIN postdoc. Het project (in samenwerking met de VASP groep in Wenen) verloopt 
gestaag. Voortgang is van groot belang voor de interpretatie van state-of-the-art NMR 
metingen. 
Het experimentele programma onder leiding van dr. G.R Blake aan de RuG toonde 
ferromagnetische orde gedragen door p electronen in rubidium-oxide aan (Chemistry of 
materials, 23, 1578, 2011). Dit bevestigt de eerdere boude voorspellingen binnen het 
programma (JACS, 127, 16325, 2005). 
 
Het werk aan magneto-calorische materialen in samenwerking met de experimentele afdeling 
van prof. Brueck in Delft leidde tot een verklaring voor het erg grote effect in het systeem Mn-
Fe-Si-P. Het effect vindt zijn oorsprong in een eerste orde kristallografische fase-overgang bij 
de Curie temperatuur waarbij de ruimtegroep behouden blijf, maar positionele parameters 
essentieel veranderen. Oorzaak is het complexe magnetische gedrag: het mangaan gedraagt 
zich normaal : het verliest de ordening van zijn momenten bij de Curie temperatuur. Het ijzer 
gedraagt zich echter als ware het een 'weak-itinerant ferromagneet: bij de Curie temperatuur 
verdwijnen de magnetische momenten. Het verlies van de magnetische momenten van het 
ijzer creëert precies de vrijheidsgraden voor nieuwe chemische bindingen leidend tot het de 
fase-overgang verantwoordelijk voor het (grote) calorische effect. We hebben deze nieuwe 
vorm van magnetisch gedrag mixed magnetism genoemd. 
 
De maatschappelijke implicaties van het Delftse werk kunnen aanzienlijk zijn. De vervanging 
van klassieke (mechanische) koeling leidt tot een besparing van ~50% , waar koeling verant-
woordelijk is voor 15% van het elektriciteitsverbruik (wereldwijd). Ook kan deze ontwikkeling 
nieuwe impulsen geven aan gerelateerde toepassingen als de verwarming van gebouwen 
gebaseerd op niet-mechanische warmtepompen en het opwekken van elektriciteit uit afval-
warmte waar dit met tot nu toe bestaande technieken niet rendabel was vanwege een te gering 
temperatuurverschil.  
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De meerwaarde van een FOM-programma ten opzichte van een project is tweevoudig. In de 
eerste plaats is de lengte van een programma een garantie voor een zekere continuïteit. Als 
voorbeeld geef ik het NMR werk, dat een langere tijd nodig heeft dan een project toestaat. Ook 
heeft een programma meer zichtbaarheid in vergelijking met een project.  
 
De participanten presteren naar behoren. Een (bescheiden) begin is gemaakt met het inhalen 
van de achterstand in het publiceren van resultaten door de programmaleider. Meer tijd komt 
beschikbaar doordat waar in de afgelopen periode nog tijd werd besteed aan het schrijven van 
onderzoeksvoorstellen, dit in de toekomst sterk zal verminderen gezien de leeftijd. Bovendien 
is tijd vrijgekomen door te stoppen met het verzorgen van onderwijs in de bachelors-fase.  
 
Het programma ligt goed op schema.  
 
'Twente' werkt samen in het kader van ACTS, de FOM-programma's 86 (Blanter, Klapwijk, 
Van der Zant (TUD), Van Wees (RuG)), 108 (Golden, Goedkoop (UvA), Zaanen (UL), 
Hilgenkamp, Brinkman, Rijnders, Blank en van der Wiel (UT), Zandbergen (TUD) en 
Maan/Zeitler (RU), 109 (Bauer (TUD), Van Wees (RuG), Rasing/Kirilyuk (RU), 
Koopmans/Swagten (TU/e) en Duine (UU), 128 (Zandvliet/Poelsema (UT), Caux/Golden 
(UvA), Rogge (TUD), Van der Molen. Van Ruitenbeek (UL) en de EU programma's FP6 en FP7, 
'Nijmegen' werkt samen in het kader van ACTS, Groningen (Palstra, Blake, Van Loosdrecht), 
Wenen (Kresse, Marsman), Nijmegen (Kentgens, Speller, Van Bentum, Van Eck), Delft 
(Zeman, Brueck, Dam) en de zeer nabije toekomst met Petten en Utrecht en Eindhoven. 
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 FOM - 03.2017/10 
 datum: 01-01-2011 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 88. 
  
Title (code) Materials-specific theory for interface physics and 

nanophysics (MTIN) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. R.A. de Groot 
  
Duration 2004-2014 
  
Cost estimate M€ 3.7 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The aim of this programme is to understand the electronic, optical, magnetic and structural 
properties of materials and devices which are structured on a length scale of the order of 
nanometres. Basing this work on modern, parameter-free electronic structure calculations and 
simulations, ideally suited for problems of this size, makes materials-specific interpretation 
and predictions possible and allows studies complementary to phenomenological theories and 
experiment. 
 
b. Background, relevance and implementation 
One of the most important driving forces in condensed matter physics in the last thirty years 
has been the controlled growth of layered structures so thin that interface effects dominate 
bulk properties and quantum size effects can be observed. The huge success of this venture 
with virtually all classes of materials (semiconductors, magnetic materials, superconductors 
etc.) is the reason for wanting to reduce lateral dimensions to the nanoscale - leading to 
NanoScience. As lateral dimensions approach the nanoscale, surfaces, interfaces and ulti-
mately nano-structures come to dominate the physical properties. 
 
Structures and properties on the atomic level are determined by complex interactions that 
require a full quantum-mechanical treatment. Microscopic characterisation of nano-scale sys-
tems presents a great challenge to experimentalists as well as theorists. The systems are small 
enough to allow studies from first-principles, and modern electronic structure calculations can 
make a significant contribution to this field. Computational studies can provide reliable and 
complementary information. Materials-specific theory provides a unique possibility to corre-
late electronic, magnetic and mechanical properties of nanosystems and interfaces with their 
atomic composition, structure, and environment. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.454 311 312 312 312 - - 3.701 

FOM-basisinvesteringen  - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.454 311 312 312 312 - - 3.701 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.1627 
b) Decision Executive Board: FOM-03.2000/D 
c) Self-evaluation: FOM-08.1827 
d) Midterm evaluation: FOM-09.0537 
e) Decision Executive Board: FOM-09.0791/D 
 
 
Remarks 
In 2009 there has been a midterm evaluation of the programme. 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
programme leader and is foreseen in 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 65% NANO, 35% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Materials-specific theory for interface physics and nanophysics' (nr. 88) 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 244 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 282 

2006 3,0 1,0 1,0 - 332 

2007 3,0 1,8 1,0 - 367 

2008 2,0 0,8 1,0 - 305 

2009 2,0 - 0,5 - 218 

2010 2,0 0,9 0,7 - 266 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2004 1 - - - 

2005 - 13 29 - 

2006 - 11 30 - 

2007 2 18 46 - 

2008 2 18 33 - 

2009 1 8 10 - 

2010 - 7 18 1 

 
Promoties 
2004 
L. Chioncel, 13 september 2004, FOM-N-16. 
 
2007 
M.A. Uijttewaal, 16 mei 2007, FOM-N-16. 
P.C Rusu, 25 oktober 2007, FOM-T-09. 
 
2008 
J.J. Attema, 4 december 2008, FOM-N-16. 
Michiel van Setten, 28 augustus 2008, FOM-N-16. 
 
2009 
I. Shokaryev, 7 december 2009, FOM-N-16. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
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Werkgroep FOM-N-16 
Werkgroepleider Prof.dr. R.A. de Groot 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. G.A. de Wijs 
FOM-programma Materials-specific theory for interface physics and 

nanophysics 
Titel van het project + nummer Materials-specific theory for interface- and 

nanophysics (Nijmegen) 03MTIN01 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
RA de Groot WP/V 01 jul 1984 30 jun 2014 
GA de Wijs WP/V 01 feb 2002 31 jan 2012 
FM Vasconcelos WP/T 15 feb 2010 14 feb 2012 
E Torun OIO 01 jun 2010 31 mei 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S. Er, G. A. de Wijs and G. Brocks, Tuning the Hydrogen Storage in Magnesium Alloys, 
Journal of Physical Chemistry Letters, 1, 1982-1986, 2010  

2. S. Er, M. J. van Setten, G. A. de Wijs and G. Brocks, First-principles modelling of 
magnesium titanium hydrides, Journal of Physics-Condensed Matter, 22, 074208, 2010  

3. K. Jarolimek, R. A. de Groot, G. A. de Wijs and M. Zeman, Atomistic models of 
hydrogenated amorphous silicon nitride from first principles, Physical Review B, 82, 
205201, 2010  

4. K. Jarolimek, G. A. de Wijs, R. A. de Groot and M. Zeman, Structural models of a-Si:H with 
a low defect concentration: A first-principles molecular dynamics study, Physica Status 
Solidi a-Applications and Materials Science, 207, 605-608, 2010  

5. P. J. Knijn, P. J. M. van Bentum, E. R. H. van Eck, C. M. Fang, Dlag Grimminck,  
R. A. de Groot, R. W. A. Havenith, M. Marsman, W. L. Meerts, G. A. de Wijs and  
A. P. M. Kentgens, A solid-state NMR and DFT study of compositional modulations in 
AlxGa1-xAs. Physical Chemistry Chemical Physics, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 12, 11517-11535, 2010  

6. S. H. Wadman, R. W. A. Havenith, M. Lutz, A. L. Spek, G. P. M. van Klink and G. van Koten, 
Selective para-Halogenation and Dimerization of N,C,N '-Arylruthenium(II) and -(III) 
2,2:6 ',2 ''-Terpyridine Cations., Journal of the American Chemical Society, 132,  
1914-1924, 2010  

7. S. H. Wadman, Y. M. van Leeuwen, R. W. A. Havenith, G. P. M. van Klink and G. van Koten, 
A Redox Asymmetric, Cyclometalated Ruthenium Dimer: Toward Upconversion Dyes 
in Dye-Sensitized TiO2 Solar Cells, Organometallics, 29, 5635-5645, 2010  
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b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. R. A. de Groot , Spinorbitronics , SpinAge 2010, 27 aug 2010, 31 aug 2010, Watsonville 
California , United States of Amerika  

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

1. D. Cakir, E. Hazrati, E. Süleyman, G. A. de Wijs and G. Brocks, Hydrogen storage in  
Li-Mg-imide , Physics@FOM , 19 jan 2011, 20 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

2. G. A. De Wijs , Optical response of hydrogen storage systems from GW0/BSE 
calculations , Nano- and Surface Science-Approaches to Production & Storage of 
Hydrogen , 14 nov 2010, 19 nov 2010, Noordwijkerhout, Nederland  

3. G. A. de Wijs, First-principles modelling of finite temperature properties of hydrogen 
storage materials , 7th COSY Training workshop, 11 mei 2010, 11 mei 2010, Enschede , 
Nederland  

4. E. Hazrati , Liquids & Interfaces and Macromolecules, Spectroscopy & Theory, 
Crystallography & Structural Research, Chemistry of the Solid State & Materials 
Science , 15 feb 2010, 16 feb 2010, Veldhoven, Nederland  

5. E. Hazrati and G. A. De Wijs , Formation, migration and manipulation of charged native 
point defects and dopants in LiNH2: a first-principles study , Nano and Surface Science 
Approaches to Production and Storage of Hydrogen, 14 nov 2010, 19 nov 2010, 
Noordwijkerhout, Nederland  

6. B. Zhang , Magnetite vs greigite , IMM Symposium, 17 mei 2010, 18 mei 2010, 
Nijmegen, Nederland  

7. B. Zhang and R. A. de Groot , Magnetite vs greigite, Nanoned conference, 14 okt 2010,  
15 okt 2010, Nijmegen, Nederland  

8. B. Zhang, J. Peters, G. A. de Wijs, S. Speller and R.A. de Groot, Magnetite vs greigite, 
Physics@FOM , 19 jan 2010, 20 jan 2010, Veldhoven, Nederland  

9. D. Cakir, G. A. de Wijs and G. Brocks, Reaction pathways in the reactive composite Mg 
(NH2)2+LiH , ?k-2010 Conference , 12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  
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10. R. A. de Groot, Origin of the 90K anomaly in non-stoichiometric NiMnSb , ?k-2010 
Conference, 12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

11. B. Zhang, J. J. Attema, R. W. A. Havenith, G. A. de Wijs and R. A. de Groot, Unusual Lattice 
dynamics and half-metallic Dirac conduction in Rb4O6 , ?k-2010 Conference,  
12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

12. S. Er, G. A. de Wijs and G. Brocks, Molecular hydrogen storage systems: a first-principles 
study , ?k-2010 Conference , 12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

13. E. Hazrati, G. Brocks, R. A. de Groot and G. A. de Wijs, Formation, migration and 
manipulation of charged native point defects and dopants in LiNH2: a first-principles 
study, ?k-2010 Conference, 12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

14. K. Jarolimek, G. A. de Wijs, R. A. de Groot and M. Zeman, Hydrogenated amorphous 
silicon: structure, defects and optical properties, ?k-2010 Conference, 12 sep 2010,  
16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

15. M. J. van Setten, G. Brocks, G. Kresse and G. A. de Wijs, Optical response of hydrogen 
storage systems from GW0/BSE calculations, ?k-2010 Conference, 12 sep 2010,  
16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

16. F. M. Vasconcelos, Kresse G., M. Marsman and G. A. de Wijs, Converse approach for NMR 
shielding calculations with VASP , ?k-2010 Conference, 12 sep 2010, 16 sep 2010, 
Berlijn, Duitsland  

17. B. Zhang, R. A. de Groot, J. Peters and S. Speller , Magnetite versus Greigite, ?k-2010 
Conference, 12 sep 2010, 16 sep 2010, Berlijn, Duitsland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

1. R.A. de Groot - Advisory Board Journal of Physics: Condensed Matter G.A. de Wijs - 
Scientific Users' Selection Panel of HPC Europa-2 (www.hpc-europa.org)  

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 

1. Contacten met BASF bestaan in het kader van het giant magnetocaloric effect. 
Contacten met Nuon-helianthos in het kader van zonnecellen. Een nieuwe bedrijvig-
heid is de activiteiten op het gebied van de spinorbitronics. Dit behelst een nieuwe 
vorm van spintronica op een fundamenteel niveau: een materiaal in plaats van een 
device. Het Zernike Institute for Advanced Materials plant een faciliteit voor de 
synthese van deze nieuwe materialen.  

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 13 - 

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.) 

1. In samenwerking met de VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) groep in Wenen 
is een uitbreiding van de VASP code gerealiseerd om chemical shifts NMR uit te 
rekenen in vaste stoffen. Deze zit nog niet in de officiële release van het pakket.  

 

 

 

 


