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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Status en voortgang van het programma 
Het FOM-M2i IPP Size Dependent Material Properties (SDMP) is formeel van start gegaan met de 
eerste lopende projecten in 2009. Het programma concentreert zich op fundamenteel 
onderzoek naar schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen, die van belang zijn 
voor de toenemende miniaturisatie in bijvoorbeeld dunne-filmtechnologie, IC-technologie en 
MEMS. Via een open call werden zeven kwalitatieve projecten gehonoreerd, waarbij diverse 
schaalafhankelijke fysische problemen onderzocht worden (phase change thin films, shape 
memory thin films, creep in metallic MEMS, metallic glasses, piezoNEMS, ferroelectric oxides, 
cracking particle thin films). In 2009 werden 4 van de 7 projecten gestart, de meesten pas aan 
het eind van het jaar. De overige drie projecten zijn pas in 2010 gestart na een langere 
zoektocht naar gekwalificeerde kandidaten. De totale voortgang van het hele programma in 
onderzoekstijd op basis van de gerapporteerde personele bezetting 2010 bedraagt iets meer 
dan 20%, en ten opzichte van april 2011 is dit 34%. 
 
De meest concrete resultaten voor 2010 zijn: (1) de resultaten in 03SDMP12, waarbij de onder-
zoekers ontdekt hebben dat de permanente ferro-elektrische polarisatie kleiner wordt naar-
mate de fysieke dimensies van PZT afnemen; (2) de ontwikkelde nano-tensile stage in het pro-
ject 08SDMP12; (3) de eerste resultaten op basis micro-pillar tests op de metallische glazen in 
het project 08SDMP13. De meeste andere projecten zijn nog in de fase waar de nodige materi-
alen, samples, meetmethodes, diagnostieken of modellen op punt gezet worden. 
 
Output status & rapportage 
Met de wat vertraagde en uitgespreide start van het programma in de periode 2009-2010, is 
ook de output nog duidelijk verschillend voor de individuele projecten. De projecten gestart in 
2010 hebben nagenoeg nog geen gerapporteerde output, buiten wat posterbijdrages en voor-
drachten op uitnodiging. De meeste projecten die in 2009 gestart zijn hebben wel al weten-
schappelijke output te rapporteren. De meeste projecten lijken intussen goed gestart te zijn en 
de eerst lopende projecten worden inmiddels ook productiever, zoals onder meer blijkt uit de 
M2i-voortgangsrapportages van de projecten. 
 
De zeven SDMP-projecten werden binnen M2i ingedeeld in de clusters twee (Multi-scale 
fundamentals of Materials) en zeven (Surfaces, interfaces and thin films). De individuele projecten 
rapporteren schriftelijk binnen deze clusters op kwartaalbasis en via presentaties in de cluster 
meetings. De kwartaalrapporten van de projecten zijn beschikbaar voor alle partners. 
 
Meerwaarde, netwerkactiviteiten en industriële gebruikers 
Dit IPP-programma is een samenwerkingsverband met het Materials Innovation Institute 
(M2i), waarbij de industriële partners van M2i bevoorrechte afnemers zijn van de ontwikkelde 
kennis en kunde. Industriële partners die binnen de verschillende projecten geïdentificeerd 
worden zijn: Philips, EPCOS, Tata Steel, NXP, Océ, SolMates. 
 
Op 25 mei 2010 werd een SDMP-programmadag gehouden bij TNO Industrie&Techniek, met 
circa 50 deelnemers. Tijdens deze dag werden de eerste presentaties van de projecten gehou-
den, een postersessie georganiseerd en tenslotte een labbezoek. Deze programmadag zal 
jaarlijks met een aangepast programma (op basis van de voortgang van de projecten) herhaald 
worden. 
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Tijdens het M2i-congres in december 2010 werd een speciale SDMP-sessie ingepland. Al de 
industriële partners van M2i zijn dan aanwezig. Dit initiatief zal jaarlijks herhaald worden.  
 
De individuele projecten hebben inmiddels een industriële partner geadopteerd die als pri-
maire afnemer van de kennis binnen hun project zal optreden. De onderzoekers rapporteren 
aan deze bevoorrechte partners door middel van bedrijfsbezoeken. Binnen het programma 
hopen we op deze manier de verankering in de industrie te verstevigen. 
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 FOM - 07.1055/7 
 datum: 01-01-2011 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
 
Number I15. 
  
Title (code) Size dependent material properties (SDMP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. M.G.D. Geers  
  
Duration 2008-2013 
  
Cost estimate M€ 2.0 
  
Partner(s) M2i, various industrial partners 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
A systematic understanding of how physical, chemical and mechanical properties change and 
how materials behave when the system size is reduced is a prerequisite for making use of such 
size-dependent properties. The objective of this open programme is to acquire fundamental 
insight in the complex scale-dependent relation between these properties and the processing of 
small scale components and thin films in defining the underlying details of their physical and 
chemical state (stresses, confinement, constraints, interfaces, external surface, …). The pro-
gramme focuses on the size-dependence of materials resulting from miniaturizing the applica-
tions, with a direct relation to the processing conditions used. 
Focal points:  
- size dependent material properties 
- applied to or relevant for miniaturized devices or components 
- highlighting the influence of processing (resulting compositions, inhomogeneities, inter-

faces, stress states, …) 
- qualifying, quantifying and controlling the size dependency 
 
b. Background, relevance and implementation 
The ongoing miniaturization in micro-electronics, MEMS (micro-electro-mechanical systems) 
and a variety of thin film applications (displays, solar cells, …) naturally involves smaller 
components, substructures or films, for which there is clear evidence that the physical, chemi-
cal, electrical and mechanical properties are influenced by the size reduction. Many materials 
exhibit such unexpected and potentially useful properties different from their bulk behavior 
when confined to sub-micrometer dimensions. A systematic understanding of how properties 
change and how materials behave when the system size is reduced is a requirement to account 
for, or even exploit, such size-dependent properties during design. 
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This programme is strongly related to the research efforts conducted in the clusters of the M2i, 
focusing on fundamental properties and processing of functional materials. The FOM-M2i 
programme particularly addressed scientific issues, which are too fundamental for direct 
support from industry, but the answers of which are of great technological interest. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 530 249 233 - - - - 1.012 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 
Doelsubsidies derden 
- M2i 

 
562 

 
246 

 
204 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.012 

Totaal 1.092 495 437 - - - - 2.024 
*) incl. k€ 425 uit afgesloten PPM programma 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.0679 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.0950, FOM-07.0962 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1053/D, FOM-08.0473 
d) Contract: FOM-08.0423, FOM-08.1811 
 
The progress of research projects will be discussed at the quarterly cluster meetings organized 
by M2i, which involve both academic and industrial partners and provide an effective 
platform for knowledge transfer. On top of that, all researchers and the programme committee 
of the SDMP programme meet once a year in a special session at the M2i conference. The 
SDMP programme committee, the M2i management and cluster co-ordinators ensure that 
there are sufficient contacts between the researchers and the industrial partners so that an 
adequate transfer of newly-developed knowledge and the implementation of potential results 
is facilitated during the project. 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
Programme Committee and is foreseen in 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 BA par. HOZB 
 
Subgebieden: 50% FeF, 50% NANO 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Size dependent material properties' (nr. I15) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP    

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2008 - - - - 34 

2009 - - 1,9 - 99 

2010 - - 5,9 - 363 

 
OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 

lijke publicaties
overige producten van 

wetenschappelijke activiteit
vakpublicaties  

  

2008 - - - - 

2009 - - - - 

2010 - 10 17 - 

 
Promoties 

2008 
Geen. 
 
2009 
Geen. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
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Werkgroep FOM-D-20 
Werkgroepleider Prof.dr. G.C.A.M. Janssen 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. W.G. Sloof 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Deformation of NiTi thin films 08SDMP08 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
VG Kotnur OIO 14 jan 2010 13 jan 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

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 

1. V.G. Kotnur, Deposition of NiTi films, monitored by in-situ stress measurements, 
Reactive Sputter Deposition 2010, 09 dec 2010, 10 dec 2010, Gent, België  
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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 

1. Dr.ir. R. Dekker, Philips Natuurkundig laboratorium, Eindhoven  

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-E-18 
Werkgroepleider Prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. J.P.M. Hoefnagels 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Size effects in creep and fatique in metalic MEMS 

08SDMP12 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
LIJC Bergers OIO 5 jan 2009 04 jan 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Bergers, L.I.J.C.; Delhey, N.K.R.; Hoefnagels, J.P.M.; Geers, M.G.D.;, Measuring time-
dependent mechanics in metallic MEMS, 11th International Conference on Thermal, 
Mechanical & Multi-Physics Simulation, and Experiments in Microelectronics and 
Microsystems (EuroSimE2010), 26 apr 2010, L.J.Ernst, G.Q.Zhang, W.D.Van Driel, 
P.Rodgers, C.Bailey, O. De Saint Leger, IEEE, 2010  

2. L.I.J.C. Bergers, N.K.R. Delhey, J.P.M. Hoefnagels and M.G.D. Geers, Size-effects in time-
dependent mechanics in metallic MEMS, 14th International Conference on 
Experimental Mechanics, 04 jul 2010, F.Bremand, EDP Sciences, 2010  

3. L.I.J.C. Bergers, N.K.R. Delhey, J.P.M. Hoefnagels and M.G.D. Geers, Characterizing time-
dependent mechanics in metallic MEMS, 14th International Conference on 
Experimental Mechanics, 04 jul 2010, F.Bremand, EDP Sciences, 2010  

4. J.P.M. Hoefnagels, L.I.J.C. Bergers, N.K.R. Delhey, M.G.D. Geers, Size-Effects in Time-
Dependent Mechanics in Metallic MEMS, 16th US National Congress of Theoretical 
and Applied Mechanics, 27 jun 2010, S. Kyriakides, 2010  

5. J.P.M. Hoefnagels, L.I.J.C. Bergers, N.K.R. Delhey, M.G.D. Geers, Mechanically probing 
time-dependent mechanics in metallic MEMS, SEM 2010 international congress and 
exposition on experimental and applied mechanics, 07 jun 2010, R.J. Pryputniewicz, 
Society for experimental mechanics, 2010  

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 
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e. Open Access publicaties 

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 

1. Bergers, L.I.J.C., Measuring time-dependent mechanics in metallic MEMS,  
11th International Conference on Thermal, Mechanical & Multi-Physics Simulation, and 
Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE2010), 26 apr 2010,  
29 apr 2010, Bordeaux, Frankrijk  

2. Bergers, L.I.J.C., Size-effects in time-dependent mechanics in metallic MEMS,  
14th International Conference on Experimental Mechanics, 04 jul 2010, 09 jul 2010, 
Poitiers, Frankrijk  

3. Bergers, L.I.J.C., Characterizing time-dependent mechanics in metallic MEMS,  
14th International Conference on Experimental Mechanics, 04 jul 2010, 09 jul 2010, 
Poitiers, Frankrijk  

4. J.P.M. Hoefnagels, Size-effects in Time-Dependent Mechanics in Metallic MEMS,  
16th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 27 jun 2010, 02 jul 
2010, University Park, PA, V.S  

5. J.P.M. Hoefnagels, Mechanically probing time-dependent mechanics in metallic MEMS, 
SEM 2010 international congress and exposition on experimental and applied 
mechanics, 07 jun 2010, 09 jun 2010, Indianapolis, IN, V.S  

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 
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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-09 
Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's  

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Explosive crystallization in phase change thin films 
08SDMP03 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G Eising OIO 01 okt 2009 30 sep 2013 

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 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 
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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 

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-09 
Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's  

FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + 
nummer 

In situ probing of size dependent properties of metallic glasses: 
smaller is tougher? 08SDMP13 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O Kuzmin OIO 01 jul 2009 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Chen, C.Q., Pei, Y.T. , A. Kuzmin, & De Hosson, J.T.M. , Effects of size on the mechanical 
response of metallic glasses investigated through in situ TEM bending and 
compression experiments., Acta Materialia , 58 , 189-200, 2010  

2. J.Th.M. De Hosson, Local Structure and Dynamics in Amorphous Systems, Materials 
Research Society, 1152E, 3, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Changqiang Chen, Yutao Pei, A. Kuzmin, Jeff.Th.M. De Hosson, A statistical physics 
consideration about the strength of small size metallic glass pillars, International 
Conference Strength Metals and Alloys ICSMA, 01 sep 2010, , Journal of Physics: 
Conference Series, 2010  

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

1. J.Th.M. De Hosson adn C.A. Brebbia, Surface Effects and Contact mechanics, Surface 
effects, 3, J.Th.M. De Hosson and C.A. Brebbia, WIT press, 9781-84564-186-3, 0  

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J.Th.M. De Hosson, Frans Spaepen: must shear bands be hot ?, MRS Boston 2010, 29 nov 
2010, 03 dec 2010, Boston, USA  

2. J.Th.M. De Hosson, Size effects in amorphous systems, TMS annual conference, 21 feb 
2010, 26 feb 2010, Seattle, USA  

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

1. A Kuzmin, Size effects in amorphous pillars, Nanostructured materials, 05 sep 2010, 10 
sep 2010, Rome, Italie  

c. Ontvangen prijzen 

1. J.Th.M. De Hosson TMS -Triple M (Materials Metals Minerals) Society USA Fellow 
Award 2010, Seattle-USA  

2. J.Th.M. De Hosson Honorary Guest Professorship, University of Science and 
Technology Beijing, USTB, 2010-present.  

3. J.Th.M. De Hosson Lee Hsun Lecture Award, Chinese Academy of Sciences, Institute of 
Metals Research, Shenyang , 2010.  

4. J.Th.M. De Hosson China Distinguished Materials Scientists Forum 
Award,Beijing,2010.  

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

1. J.T.M. De Hosson Chairman International committee on nano-structured materials 
(Nano2002-Orlando, Nano2004-Wiesbaden, Nano2006-Bangalore, Nano2008-Rio de 
Janeiro, Nano2010-Rome,present);  

2. J.Th.M. De Hosson Review committee "Quality assessment of research in engineering 
and in applied physics", Grantová agentura ?eské republiky, Czech Science 
Foundation, Prague , 2010;  

3. J.Th.M. De Hosson Review committee of the Program Strategic Alliances of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences Chinese Academy of Sciences, Ministry 
Science & Technology (MOST), Academia Sinica, China ,2010.  

4. J.Th.M. De Hosson Review committee "Quality assessment of research in nano science 
and engineering", National Science Foundation, Chile, 2010-present;  

5. J.Th.M. De Hosson Review committee "Quality assessment of research in materials 
science", Belgium-Flanders Science Foundations (FWO) Division for Material and 
Technical Sciences, FWO, 2003-present;  

6. J.Th.M. De Hosson Review committee "Quality assessment of research in materials 
science", Danmarks Grundforskningsfond, Danish Science Foundation, 2010;  

7. J.Th.M. De Hosson, Journal NanoScience and Nanotechnology Editor and Guest Editor 
NanoSmat , issue July 2010  
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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-T-27 
Werkgroepleider Prof.dr.ing. D.H.A. Blank 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. G. Koster 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer PiezoNEMS: Nano-electromechanical systems with 

piezoelectric actuation 08SDMP21 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N Banerjee OIO 01 aug 2010 31 jul 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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-T-27 
Werkgroepleider Prof.dr.ing. D.H.A. Blank 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. J.E. ten Elshof 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Dimensional cross-over physics of nano-scale objects 

of ferroelectric oxides 08SDMP24 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
BF Smith OIO 01 nov 2009 31 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. D.M. Nguyen, H. Nazeer, K. Karakaya, P.V.S. Pham Van So, R.J.A. Steenwelle, J.M. Dekkers, 
L. Abelmann, D.H.A. Blank, A.J.H.M. Rijnders, Characterization of epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 
thin films deposited by pulsed laser deposition on silicon cantilevers, Journal of 
Micromechanics and Microengineering, 20, 085022, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 
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c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 
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d. Proefschriften 
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e. Open Access publicaties 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 24 - 

 
Werkgroep FOM-U-09 
Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Control over crack formation in particle thin films 

08SDMP25 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
TH Besseling OIO 15 jun 2010 14 jun 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A van Blaaderen, Shear induced colloidal crystallization and melting, Physics @FOM,  
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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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