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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het jaar 2012 was voor beide groepen in FOM-programma 88 ('MTIN 88' in het kort) een vrucht-
baar jaar. Met name te noemen publicaties zijn: 'spin-orbit induced domain wall resistance in dif-
fusive ferromagnets' (PRL 109, 267201) en 'antiferromagnetic S-1/2 spin chain driven by p-orbital 
ordering in CsO2' (PRL 108, 217206). Een andere belangrijke gebeurtenis was het opstarten van de 
activiteiten in het kader van het IPP I28 ('third generation magneto-caloric materials', programme 
manager E. Brueck, TUD). Deze activiteit is een 'spin-off' van een samenwerking die ooit begon in 
het kader van de loketfunctie van programma 88. 
 
Een groot voordeel van een programma in plaats van een project is dat het de planning van langer 
lopende activiteiten (lees: langer dan een typisch oio of PD contract) mogelijk maakt. Dit is van 
belang bij de ontwikkeling van methodes en software voor onze first-principles electronen struc-
tuur berekeningen. In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de VASP groep in 
Wenen een uitbreiding van het VASP programma voor de berekening van chemical shifts gereali-
seerd. Door deze expertise is bijvoorbeeld een nieuwe interessante samenwerking op het gebied 
waterstofopslagmaterialen op gang gekomen (E. Majzoub, Univ. Missouri). Een verder voordeel is 
ook de grotere 'zichtbaarheid' van een programma. 
 
Het functioneren van de deelnemers aan het programma is over het algemeen zeer goed. Er is 
echter nog steeds een achterstand in de publicatie van de resultaten. Deze wordt wel langzamer-
hand weggewerkt. 
 
Alle vacatures in het programma zijn bezet, met uitzondering van een PD vacature. De verwach-
ting is dat deze ook snel vervuld zal zijn. 
 
Beide groepen hebben adequaat functionerende netwerken, zowel nationaal als internationaal.  
MTIN88 heeft en gebruikers-faciliteit, in de vorm van de zogenaamde 'loketfunctie'. Recente 
voorbeelden zijn het werk aan het giant-magnetocaloric effect met E. Brueck in Delft (zie boven) en 
de spin-orbitronics in Groningen (T.T.M. Palstra). 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 03.2017/12 
 datum: 01-01-2013 
 
 
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 ultimately 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 systems 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 correlate electronic, 
magnetic and mechanical properties of nanosystems and interfaces with their atomic composition, 
structure, and environment. 
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Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 3.077 312 312 - - - - 3.701 

FOM-basisinvesteringen  - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 3.077 312 312 - - - - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 65% NANO, 35% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

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 

2011 2,0 1,0 3,6 - 397 

2012 1,1 0,5 4,0 - 411 

 

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 

2011 1 9 20 - 

2012 - 4 23 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2004 
L. Chioncel, 13 september 2004, FOM-N-16. 

2005 
Geen. 

2006 
Geen. 

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. 

2011 
K. Jarolimek, 11 oktober 2011, FOM-N-16. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-N-16 

Werkgroepleider Prof.dr. R.A. de Groot 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. 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 
G.A. de Wijs WP/V 01 feb 2002 31 jan 2012 
F.M. Vasconcelos postdoc 15 feb 2010 14 feb 2012 
E. Torun oio 01 jun 2010 31 mei 2014 
R.A. de Groot WP/V 01 jul 1984 30 jun 2014 
P. Zolfaghari oio 01 dec 2010 30 nov 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Hazrati, E. Brocks, G. de Wijs, G.A., First-Principles Study of LiBH4 Nanoclusters and Their 
Hydrogen Storage Properties, Journal of Physical Chemistry C, 116, 18038-18047, 2012  
Open Access: ://WOS:000308120000006  

2. Riyadi, S. Zhang, B.M. de Groot, R.A. Caretta, A. van Loosdrecht, P.H.M. Palstra, T.T.M. Blake, 
G.R., Antiferromagnetic S=1/2 Spin Chain Driven by p-Orbital Ordering in CsO2, Physical 
Review Letters, 108, 217206, 2012  
Open Access: ://WOS:000304483900012  

3. Zhang, B. de Wijs, G.A. de Groot, R.A., Switchable Fermi surface sheets in greigite, Physical 
Review B, 86, 020406, 2012  
Open Access: ://WOS:000306648200001  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Zolfaghari, P., The first principle study of Cu-based hybrids, DPG Spring Meeting Berlin, 
25 mrt 2012, 31 mrt 2012, Berlin, (Germany)  

2. Hazrati, E. De Wijs, G.A. Brocks, G., Dehydrogenation of LiBh_4 nanoclusters, APS March 
Meeting Boston, 27 feb 2012, 02 mrt 2012, Boston, Massachusetts, (USA)  

3. Hazrati, E. Brocks, G. De Wijs, G.A., A first-principles study of defects in LiNH2 and nano-
sized LiBH4 clusters, The 6th International Symposium Hydrogen & Energy serves as an 
information platform of the fundamental science and the frontiers of research in Sciences 
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and Technoloy of Hydrogen and Energy, 22 jan 2012, 27 jan 2012, Seminar/ end 
wellnesshotel Stoos, (Switzerland)  

4. Hazrati, E. Brocks, G. De Wijs, G.A., LibH_4 nanoclusters A first principles study of 
structures and hydrogen storage, Sustainable Hydrogen TransACTS symposium (ACTS-
2012), 31 jan 2012, 01 feb 2012, Lunteren, (the Netherlands)  

5. Hazrati, E. Vasconcelos, F. Brocks, G. Kresse, G. Marsman, M. De Wijs, G.A., Magnetic 
susceptibility from chemical shielding calculations, NH Koningshof, 17 jan 2012, 18 jan 
2012, Veldhoven, (The Netherlands)  

6. Torun, E., Surface magnetism of RuO2 (110): Implications for electro-catalysis, NH 
Koningshof, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, (the Netherlands)  

7. Torun, E., Surface magnetism of RuO2 (110): implications for electrocatalysis, sIMMposium 
2012, 21 mei 2012, 22 mei 2012, Nijmegen, (the Netherlands)  

8. Zhang, B., Novel orbital ordering and Raman modes in 2p magnetic CsO2, DPG Spring 
Meeting Berlin, 25 feb 2012, 28 feb 2012, Berlin, (Germany)  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

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

1. Samenwerking met BASF Nederland op het gebied van de 'giant magnetocaloric materials'.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Interview op de radio naar aanleiding van de ontdekking van het 'giant magnetocaloric 
effect'.  

 
 
Werkgroep FOM-T-09 

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Brocks 

FOM-programma Materials-specific theory for interface physics and nanophysics 

Titel van het project + nummer Materials-specific theory for interface- and nanophysics 
(Twente) 03MTIN02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Z. Yuan postdoc 01 aug 2012 31 jan 2014 
T. Amlaki oio 15 feb 2011 14 feb 2015 
R.J.H. Wesselink oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 
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1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Z. Yuan, Y. Liu, A.A. Starikov, P.J. Kelly & A. Brataas, Spin-orbit-coupling-induced domain-
wall resistance in diffusive ferromagnets, Phys. Rev. Lett., 109, 267201/1-267201/5, 2012  
Open Access: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.267201  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. P.J. Kelly, Intrinsic electron-hole puddles in graphene on hexagonal boron nitride, Dutch-
Norwegian workshop DuNoSpin 2012, 30 jan 2012, 01 feb 2012, Oppdal, Norwegian  

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

1. Y. Liu, A.A. Starikov, Z. Yuan & P.J. Kelly, First-principles calculations of magnetization 
relaxation in pure Fe, Co, and Ni with frozen thermal lattice disorder, Physics@FOM, 17 jan 
2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the Netherlands  

2. T. Amlaki, M. Bokdam, G. Brocks & P.J. Kelly, Influence of substrate incommensurability on 
the electronic structure of graphene, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  

3. R.J.H. Wesselink, Z. Yuan, A.A. Starikov & P.J. Kelly, Calculating the resistivity and Gilbert 
damping of magnetic alloys: going beyond the CPA, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 
2012, Veldhoven, the Netherlands  

4. Z. Yuan, Y. Liu, A.A. Starikov, P.J. Kelly, First-principles calculations of spin-transfer torque 
in Permalloy domain walls, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  

5. Z. Yuan, Y. Liu, A.A. Starikov, P.J. Kelly, K.M.D. Hals & A. Brataas, Calculating out-of-plane 
spin-transfer torque from first principles, Dutch Norwegian workshop DuNoSpin 2012, 30 
jan 2012, 01 feb 2012, Oppdal, Norwegian  

6. M. Bokdam, T. Amlaki, G. Brocks & P.J. Kelly, Intrinsic electron-hole puddles in graphene on 
hexagonal boron nitride, Graphene Day, 24 apr 2012, 24 apr 2012, Groningen, the 
Netherlands  

7. Y. Liu, Z. Yuan, A.A. Starikov & P.J. Kelly, Temperature-dependent transport properties from 
first-principles scattering theory, Macalo meeting, 24 apr 2012, 25 apr 2012, Würzburg, 
Germany  

8. M. Bokdam, P.J. Kelly & G. Brocks, Work function change at metal-organic interfaces, 
International MINOTOR Workshop on: Electronic Processes At Interfaces To Organic 
Semiconductors: From Modelling To Devices, 29 mei 2012, 31 mei 2012, Mons, Belgium  

9. T. Amlaki, M. Bokdam, G. Brocks & P.J. Kelly, Influence of sibstrate in commensurability and 
rotation on the electronic structure of Graphene, Graphene week, International Conference 
on the Fundamental Science of Graphene and Applications of Graphene-Based Devices, 
European Science Foundation, 04 jun 2012, 08 jun 2012, Delft, the Netherlands  

10. M. Bokdam, T. Amlaki, G. Brocks & P.J. Kelly, Intrinsic electron-hole puddles in graphene on 
hexagonal boron nitride, Graphene week, International Conference on the Fundamental 
Science of Graphene and Applications of Graphene-Based Devices, European Science 
Foundation, 04 jun 2012, 08 jun 2012, Delft, the Netherlands  
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11. Z. Yuan, Y. Liu, A.A. Starikov & P.J. Kelly, First-principles quantum transport with muffin-
tin orbitals. Domain wall resistance and overlapping muffin-tin approximation, MONAMI 
project meeting, 26 jun 2012, 28 jun 2012, Uppsala, Sweden  

12. M. Bokdam, T. Amlaki, G. Brocks & P.J. Kelly, Intrinsic electron-hole puddles in graphene on 
hexagonal boron nitride, CECAM – Workshop: Graphene: From band structure to many-
body physics, 03 sep 2012, 03 sep 2012, Bremen, Germany  

13. T. Amlaki, M. Bokdam, G. Brocks & P.J. Kelly, Influence of substrate incommensurability and 
rotation on the electronic structure of Graphene, MESA+ meeting 2012, 18 sep 2012, 18 sep 
2012, Enschede, the Netherlands  

14. M. Bokdam, T. Amlaki, G. Brocks & P.J. Kelly, Intrinsic electron-hole puddles in graphene on 
hexagonal boron nitride, MESA+ meeting 2012, 18 sep 2012, 18 sep 2012, Enschede, the 
Netherlands 
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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