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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Inleiding 
Spintronica, oftewel het exploiteren van het feit dat een electron niet alleen een lading, maar ook 
een spin heeft, is een zich nog steeds sterk ontwikkelend wetenschapsgebied, waarin Nederlandse 
groepen een toonaangevende rol spelen. Het vergroten van de snelheid waarmee de spin van een 
electron op een gecontroleerde manier kan worden gemanipuleerd is niet alleen wetenschappelijk 
uitdagend maar tevens zeer relevant voor de verdere ontwikkeling van magnetische dataopslag en 
de toepassing van de spin van een electron in electronica, oftewel spintronica.  
Sinds de observatie van sub-picoseconde demagnetizatie van Nikkel door een 60fs optische laser-
puls heeft het bestuderen en manipuleren van magnetisme met behulp van korte laserpulsen een 
grote vlucht genomen. Nederlandse groepen, met name uit Eindhoven en Nijmegen, spelen hierbij 
een toonaangevende rol. Parallel is de laatste jaren het onderzoek naar spintronica, zich sterk ont-
wikkeld, waarbij Nederlandse experimentele (Groningen, Eindhoven) en theoretische (Delft, 
Utrecht) groepen toonaangevende rollen spelen. Het FOM-programma SPIN brengt deze groepen 
voor het eerst samen wat moet leiden tot unieke doorbraken in dit spannende en uitdagende veld. 
Het is evident dat onderzoek op nanometer ruimtelijke en femtoseconde tijdschaal hierbij een 
belangrijke rol speelt: de interactie tussen spins in een magnetisch geordend systeem is van de 
orde van 100meV, wat zich vertaalt in een tijdschaal van zo'n 10-100 femtoseconde. Anderzijds 
wordt de kleinste afstand waarover spins kunnen worden gemanipuleerd gegeven door de dikte 
van een domeinwand, gegeven door d~ �𝐽/𝐾, wat typisch van de orde van zo'n 10 nanometer is. 
Het programma heeft in de eerste jaren reeds belangrijke resultaten opgeleverd, zoals de ontdek-
king dat optische ompoling van magnetische domeinen geschiedt via een nieuw lineair mecha-
nisme (PRL); de demonstratie van pure spinstroom gegenereerd door warmte (Nature Nanotech-
nology); de kwantitatieve koppeling tussen dynamische processen en spintransport (PRL, PRB); de 
weerstandsmeting van een domeinwand en de observatie van het optisch geïnduceerde, ultra-
snelle schakelen van een ferrimagneet via een tijdelijk ferromagnetische ordening (Nature). 
 
Het afgelopen jaar is erg succesvol gebleken, mede doordat het programma nu praktisch op volle 
sterkte is ingevuld (een laatste positie is begin 2013 bezet): het gebruik van domeinwanden en hun 
manipulatie met behulp van electrische pulsen begint echt succesvol te worden (Nature Comm., 
2 PRLs, PRB, Nature NanoTechn. van TU/e, UT en UU; zie ook Highlight). De snelle optisch geïn-
duceerde ompoling en de magnetizatie wordt ook steeds beter begrepen (PRX, PRB, 3 PRLs, 
Nature Comm. uit TU/e en RU) en nieuwe fenomenen zoals spin-caloritronische effecten beginnen 
steeds interessanter te worden (Nature Materials, PRL, APL, PRB van RUG en TUD). Daarnaast 
zijn er successen geboekt bij het brengen van optische manipulatie naar de nanoschaal, een van de 
hoofddoelen van dit programma (PRB, APL). De programmabeschrijving is vooralsnog adequaat. 
 
Meerwaarde programma: hoewel er internationaal heel veel activiteiten worden ontwikkeld zowel 
op het optische als transport gebied, gebeurd dit nergens op een gecoördineerde manier gezamen-
lijk. Aangezien voor toepassingen op het gebied van transport en opslag van informatie de combi-
naties van zeer snel (femto) en klein (nano) essentieel zijn, biedt SPIN unieke nieuwe 
mogelijkheden die elders niet of nauwelijks worden geëxploiteerd. Een voorbeeld: hete (hoog 
energetische) electronen spelen zowel een belangrijke rol in laser geïnduceerde spin dynamica 
alsook in spintunnel structuren. De samenwerking tussen theoretische en experimentele groepen 
biedt met name unieke kansen in dit gebied, waarbij, door toenemend inzicht, we verwachten in 
de toekomst de juiste materialen en condities voor optimale spintronische structuren en 
toepassingen te kunnen voorspellen. Ook bij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, namelijk 
het genereren van pure spinstromen met behulp van warmte (Spincaloritronics) en het gebruiken 
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van de nieuwste faciliteiten op het gebied van de femtoseconde XMCD (X-ray Magnetic 
Dichroism), speelt het SPIN consortium een leidende en toonaangevende rol. 
 
Prestaties partners: de partners van SPIN behoren tot de toonaangevende en leidende groepen in 
de verschillende subvelden, wat mede wordt geïllustreerd door de vele hoog-impact publicaties 
van het consortium en de vele bijdragen en uitnodigingen voor internationale conferenties op het 
gebied van magnetisme en spintronica. Tevens vinden op er dit moment veel kruisbestuivingen 
plaats tussen de verschillende groepen, met name ook tussen theorie en experiment, die al tot 
gezamenlijke publicaties hebben geleidt. Voor 2013 staan een aantal promoties gepland. 
 
Netwerkactiviteiten: de officiële kick-off van het SPIN programma vond plaats op 22, 23 juni 2009 
in Nijmegen. De volgende ontmoeting vond plaats op 14, 15 oktober in de vorm van een workshop 
die werd georganiseerd in parallel met een afsluitende bijeenkomst van het NanoNed Spintronics 
programma, wat de gelegenheid bood aan met name de nieuwe promovendi om met experts en 
vertegenwoordigers van industrie op dit gebied van gedachten te wisselen. In juni 2011 hebben de 
promovendi binnen SPIN de volgende ontmoeting georganiseerd. In januari (Veldhoven) en okto-
ber (Utrecht) zijn er brainstorm ontmoetingen geweest. Voor juni 2013 staat een volgende meeting 
op de agenda. Daarnaast is er veel bilateraal overleg en interactie tussen de betrokken onderzoe-
kers. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 08.1866/5 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 109. 
  
Title (code) Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 

combining fast time and short length scales for tomorrow's 
technology (SPIN) 

  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
  
Duration 2009-2014 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
To create a generic understanding of ultrafast spin-transfer phenomena and processes, to explore 
the possibilities and fundamental limitations with regards to time scale, and develop new concepts 
for the controlled manipulation of magnetization and spin ensembles operating in the regimes of 
ultrafast and small simultaneously. In particular, the programme envisions bringing fast optical 
control to the nanoscale, and bringing electrical spin control to the picosecond time scale using 
concepts and knowledge from both approaches to create cross-fertilization. 
 
b. Background, relevance and implementation  
The demand for the ever-increasing speed and density of systems for information manipulation 
and storage has triggered an intense search for ways to control the magnetization of a medium. 
Following Moore's law, miniaturization of bits in magnetic recording and information processing 
technologies is already successfully entering the nano world, while concomitantly the rates of 
recording and retrieving magnetically stored information need to be increased as well. Finding 
new approaches to reverse magnetization by means other than magnetic fields is a fundamental 
challenge with important consequences for technology.  
 
Two very recent, revolutionary concepts will serve as cornerstones for our programme: 
1) The ultrafast manipulation of magnetic matter by femtosecond laser pulses; 
2) The use of a spin-polarized current to transfer angular momentum across boundaries in 

magnetic nanostructures and devices. 
 
The programme will focus on a) the fundamental aspects of angular momentum transfer at 
ultrafast timescales in magnetic nanostructures as well as b) the development of new concepts for 
ultrafast spin manipulation on the nanoscale. 
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The consortium of partners has the necessary complementary expertise to address both themes. 
Each theme will bring together the expertise of the consortium members in a combined optical, 
electrical, experimental and theoretical approach, with specific (PhD/PD) projects always 
including two or more partners. 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 

 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.618 382 71 - - - - 3.071 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.618 382 71 - - - - 3.071 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1415 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1551 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1865 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% NANO  
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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 

2009 - 1,0 1,6 0,3 144 

2010 - 1,7 6,6 0,5 466 

2011 - 0,5 8,0 0,5 496 

2012 - 1,1 8,0 0,3 561 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - 11 - 

2010 - 11 56 - 

2011 - 15 53 - 

2012 - 18 49 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-D-09 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Theory spintronics 08SPIN02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F. Kako Joibari oio 25 jun 2009 24 apr 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

c. Ontvangen prijzen 

1. 2012 Distinguished Lecturer Award of the IEEE Magnetics Society (25 K$ travel support).  

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

1. Physics Reports, Editor for NanoScience  
2. Solid State Communications, Member of Editorial Board  
3. International Workshop on Spin Caloritronics, Sendai, Japan. Conference Chair.  
4. Materials Science Week 2012: MSW2012, November 25 - December 1, 2012, Sendai, Japan. 

Organizing and Program Committee Member.  
5. Program Committee Member DFG Priority Program SPP 1538 Spin Caloric Transport  

 
 
Werkgroep FOM-E-05 

Werkgroepleider Prof.dr. B. Koopmans 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Ultrafast spin dynamics 08SPIN06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.J. Schellekens oio 01 mrt 2010 28 feb 2014 
K.K. Kohli postdoc 19 nov 2012 18 nov 2014 
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1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. A.J. Schellekens, A. v.d. Brink, J.H. Franken, H.J.M. Swagten and B. Koopmans, Electric-field 
control of domain wall motion in perpendicularly magnetized materials, Nature 
Communications, 3, 847, 2012  
Open Access: http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n5/full/ncomms1848.html  

2. T. Roth, A.J. Schellekens, S. Alebrand, O. Schmitt, D. Steil, B. Koopmans, M. Cinchetti, 
M. Aeschlimann, Temperature Dependence of Laser-Induced Demagnetization in Ni: A Key 
for Identifying the Underlying Mechanism, Physical Review X, 2, 021006, 2012  
Open Access: http://prx.aps.org/abstract/PRX/v2/i2/e021006  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. A.J. Schellekens, Electric field control of magnetic domain wall motion, International 
Conference on Magnetism (ICM), 08 jun 2012, 13 jun 2012, Busan, South Korea  

2. A.J. Schellekens, Electric field control of magnetic domain wall motion, Intermag, 07 mei 
2012, 11 mei 2012, Vancouver, Canada  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. A.J. Schellekens Hoe?Zo! Radio, Uitzending 23 Mei 2012  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr. B. Koopmans 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Novel methods to drive domain walls 08SPIN10 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.H. Franken oio 15 mrt 2010 14 mrt 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Franken, J.H.; Swagten, H.J.M.; Koopmans, B., Shift registers based on magnetic domain wall 
ratchets with perpendicular anisotropy, Nature Nanotechnology, 7, 499, 2012  
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2. Franken, J.H.; Hoeijmakers, M.; Swagten, H.J.M.; Koopmans, B., Tunable Resistivity of 
Individual Magnetic Domain Walls, Physical Review Letters, 108, 037205, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1112.1239  

3. Franken, J.H.; Hoeijmakers, M.; Lavrijsen, R.; Swagten, H.J.M., Domain-wall pinning by local 
control of anisotropy in Pt/Co/Pt strips, Journal of Physics: Condensed Matter, 24, 024216, 
2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1112.1259  

4. Schellekens, A.J.; van den Brink, A.; Franken, J.H.; Swagten, H.J.M.; Koopmans, B., Electric-field 
control of domain wall motion in perpendicularly magnetized materials, Nature 
Communications, 3, 847, 2012  
Open Access: http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n5/full/ncomms1848.html  

5. Lavrijsen, R.; Haazen, P.P.J.; Murè, E.; Franken, J.H.; Kohlhepp, J.T.; Swagten, H.J.M.; Koopmans, 
B., Asymmetric Pt/Co/Pt-stack induced sign-control of current-induced magnetic domain-
wall creep, Applied Physics Letters, 100, 262408, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. J.H. Franken, Field-driven domain-wall ratchet shift register, International Conference on 
Magnetiscm (ICM2012), 08 jul 2012, 13 jul 2012, Busan, Zuid-Korea  

2. J.H. Franken, Tunable resistivity of individual magnetic domain-walls, International 
Conference on Magnetiscm (ICM2012), 08 jul 2012, 13 jul 2012, Busan, Zuid-Korea  

3. J.H. Franken, Field-driven domain-wall ratchet shift register, IEEE International Magnetics 
Conference (INTERMAG2012), 07 mei 2012, 11 mei 2012, Vancouver, Canada  

4. J.H. Franken, Tunable resistivity of individual magnetic DWs, IEEE International Magnetics 
Conference (INTERMAG2012), 07 mei 2012, 11 mei 2012, Vancouver, Canada  

5. J.H. Franken, Tunable resistance of individual magnetic domain-walls, TUM Nanomagnetik 
Workshop, 03 feb 2012, 03 feb 2012, Garching, Duitsland  

6. J.H. Franken, Tunable resistance of individual magnetic domain-walls, Physics@FOM 
Veldhoven, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

7. J.H. Franken, Novel ways to control magnetic DW motion in perpendicularly magnetized 
nanostrips, Physics@FOM Veldhoven, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

8. H.J.M. Swagten, Domain-wall engineering using focused ion and electron beams (invited), 
International Symposium on the Dynamics of Domain Walls 2012, 30 mei 2012, 01 jun 2012, 
Hamburg, Germany  

9. H.J.M. Swagten, Spin Hall Effect relevant for DW motion?, The 19th International 
Conference on Magnetism (ICM 2013), 08 jul 2012, 13 jul 2012, Busan, South-Korea  

10. H.J.M. Swagten, Controlling DW motion by magnetic nanopillars, The 19th International 
Conference on Magnetism (ICM 2013), 08 jul 2012, 13 jul 2012, Busan, South-Korea  

11. H.J.M. Swagten, Control of magnetic domains by nanotechnology (invited), Nano3D-Kassel, 
18 okt 2012, 19 okt 2012, Kassel, Germany  
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Werkgroep FOM-G-08 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. van Wees 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Spin transport metals 08SPIN07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Flipse oio 01 jun 2010 31 mei 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. F.L. Bakker, J. Flipse and B.J. van Wees, Nanoscale temperature detection using the Seebeck 
effect, Journal of Applied Physics, 111, 084306, 2012  

2. F.L. Bakker, J. Flipse, A. Slachter, D. Wagenaar and B.J. van Wees, Thermoelectric detection of 
ferromagnetic resonance in a nanoscale ferromagnet, Physical Review Letters, 108, 167602, 
2012  

3. J. Flipse, F.L. Bakker, A. Slachter, F.K. Dejene and B.J. van Wees, Direct observation of the spin-
dependent Peltier effect, Nature Nanotechnology, 7, 166, 2012  

4. F. K. Dejene, J. Flipse, and B. J. van Wees, Spin-dependent Seebeck coefficients of Ni80Fe20 
and Co in nanopillar spin valves, Physical Review B, 86, 024436, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. F.L. Bakker, J. Flipse, A. Slachter, F.K. Dejene & B.J. van Wees, Spin Caloritronics, DuNo Spin 
Meeting, 31 jan 2012, 31 jan 2012, Oppdal, Norway  

2. J. Flipse, F.L. Bakker, A. Slachter, F.K. Dejene & B. J. van Wees, Spin-dependent thermoelectric 
effects in metallic nanostructures, Nordic Spin '12, 24 apr 2012, 24 apr 2012, Varberg, 
Sweden  

3. J. Flipse, F.L. Bakker, A. Slachter, F.K. Dejene and B.J. van Wees, Direct observation of the spin-
dependent Peltier effect, 4th International Workshop on Spin Caloritronics, 03 jun 2012, 
03 jun 2012, Sendai, Japan  

4. J. Flipse, F.L. Bakker, A. Slachter, F.K. Dejene and B.J. van Wees, Spin-dependent thermo-
electricity, International Workshop on Spin Phenomena in Reduced Dimensions, 20 sep 
2012, 20 sep 2012, Regensburg, Germany  

5. J. Flipse, F.L. Bakker, A. Slachter, F.K. Dejene and B.J. van Wees, Spin-dependent thermo-
electricity, Core-to-Core Groningen workshop 2012, 19 nov 2012, 19 nov 2012, Groningen, 
Nederland  

6. B.J. van Wees, Spin Caloritronics, DPG meeting, 25 mrt 2012, 30 mrt 2012, Berlin, Germany  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. F.L. Bakker, J. Flipse, A. Slachter, F.K. Dejene & B.J. van Wees, Direct observation of the spin-
dependent Peltier effect, Physics@FOM 2012, 17 jan 2012, 17 jan 2012, Veldhoven, 
Nederland  

2. Joost Flipse, Frank Bakker, Fasil Dejene and Bart van Wees, Spin-dependent Peltier effect in Py 
(Ni80Fe20), The IEEE Magnetics Society Summer School 2013, 24 jul 2012, 24 jul 2012, 
Chennai, India  

 
 
Werkgroep FOM-N-11 

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Prof.dr. A. Kirilyuk 

 Dr. A. Kimel 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining 
fast time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer 

Nanoscale manipulation of magnetization by plasmonic structures 
08SPIN09 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. van Roy TP/T 01 jul 2009 30 jun 2012 
B. Koene oio 01 jul 2010 30 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Savoini, R. Medapalli, B. Koene, A.R. Khorsand, L. Le Guyader, L. Duò, M. Finazzi, 
A. Tsukamoto, A. Itoh, F. Nolting, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, and Th. Rasing, Highly efficient all-
optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced 
absorption of light, Phys. Rev. B, 86, 140404, 2012  

2. B. Koene, M. Savoini, A.V. Kimel, A. Kirilyuk, and Th. Rasing, Optical energy optimization at 
the nanoscale by near-field interference, Appl. Phys. Letters, 101, 013115, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Theo Rasing, Ultrafast manipulation of spins by light, The 9th RIEC International Workshop 
on Spintronics, 31 mei 2012, 02 jun 2012, Sendai, Japan  

2. A. Kirilyuk, Laser-induced magnetization dynamics and reversal: the role of angular 
momentum, Nihon University, 17 okt 2012, 17 okt 2012, Chiba, JApan  
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3. A. Kirilyuk, Laser pulses & ultrafast magnetization dynamics, Nihon University, 26 okt 
2012, 26 okt 2012, Chiba, Japan  

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

1. Benny Koene, Nanoantennas for optical control of magnetization at the nanoscale, NFO12, 
02 sep 2012, 07 sep 2012, San Sebastian, Spanje  

2. Benny Koene, Optical energy optimization at the nanoscale by near-field interference, 
physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

3. A. Kirilyuk, The role of angular momentum in ultrafast magnetization dynamics, Magnetic 
Single Nano-Object Workshop & School M-SNOWS 2012, 05 feb 2012, 10 feb 2012, Les 
Houches, Frankrijk  

4. J. Jalink, D. Dieleman, L. Peters, C. van Dijk, M.I. Katsnelson, B. Sanyal, J. Boelan, A. Fielicke, and 
A. Kirilyuk, Atomic clusters and magnetism on sub-nanometer scale, Magnetic Single Nano-
Object Workshop & School M-SNOWS 2012, 05 feb 2012, 10 feb 2012, Les Houches, 
Frankrijk  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Prof.dr. A. Kirilyuk 

 Dr. A. Kimel 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining 
fast time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Femtosecond opto magnetism 08SPIN01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.R. Khorsand oio 01 mrt 2009 28 feb 2013 
Y. Hashimoto postdoc 15 okt 2011 14 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Khorsand, A.R., Savoini, M., Kirilyuk, A., Kimel, A.V., Tsukamoto, A., Itoh, A. & Rasing, T. 
(2012)., Role of magnetic circular dichroism in all-optical magnetic recording., PRL, 108, 12, 
2012  

2. R. Medapalli, I. Razdolski, M. Savoini, A.R. Khorsand, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, Th. Rasing, 
A.M. Kalashnikova, A. Tsukamoto, and A. Itoh, Efficiency of ultrafast laser-induced 
demagnetization in Gd_{x}Fe_{100−x−y}Co_{y} alloys, Phys.Rev.B., 86, 054442, 2012  

3. M. Savoini, R. Medapalli, B. Koene, A.R. Khorsand, L. Le Guyader, L. Duò, M. Finazzi, 
A. Tsukamoto, A. Itoh, F. Nolting, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, and Th. Rasing, Highly efficient all-
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optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced 
absorption of light, Phys.Rev.B, 86, 140404, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Theo Rasing, Ultrafast manipulation of magnetic order, Deutsche Physikalische Gesellschaft 
e.v, 25 mrt 2012, 30 dec 2012, Berlin, Duitsland  

2. Theo Rasing, Magnetism on the time scale of the exchange interaction: Challenges and 
Opportunities, SLAC LCLS-II New Instruments Workshop, 19 mrt 2012, 22 mrt 2012, 
Stanford, USA  

3. A. Kirilyuk, The role of angular momentum in ultrafast magnetization dynamics, Magnetic 
Single Nano-Object Workshop & School M-SNOWS 2012, 05 feb 2012, 10 feb 2012, les 
Houches, Frankrijk  

4. A. Kirilyuk, Laser-induced magnetization dynamics and reversal: the role of angular 
momentum, Osaka University, 18 okt 2012, 18 okt 2012, Osaka, Japan  

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

1. J. Jalink, D. Dieleman, L. Peters, C. van Dijk, M.I. Katsnelson, B. Sanyal, J. Boelan, A. Fielicke, and 
A. Kirilyuk, Atomic clusters and magnetism on sub-nanometer scale, Magnetic Single Nano-
Object Workshop & School M-SNOWS 2012, 05 feb 2012, 10 feb 2012, les Houches, Frankrijk  

2. Sam Khorsand, The Role of light helicity in all optical magnetic recording, Physics @ FOM, 
17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

3. Sam Khorsand, Element specific probing of ultrafast spin dynamics with visible light, 
EPIOptics, 23 jul 2012, 30 jul 2012, Erice, Italy  

4. A.R. Khorsand, M. Savoini, A. Kirilyuk, A. Kimel, A. Tsukamoto, A. Itoh, Th. Rasing, The Role of 
light helicity in all optical magnetic recording, JEMS, 09 sep 2012, 14 sep 2012, Parma, Italy  

 
 
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 Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining 
fast time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer First principles theory 08SPIN05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Y. Liu oio 01 okt 2009 30 sep 2013 
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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, Calculating spin-transfer torque in magnetic domain walls from first-principles., 
ICC-IMR Workshop on "Dissipation in Spintroncis, 06 mrt 2012, 08 mrt 2012, Sendai, Japan  

2. P.J. Kelly, What can we learn about magnetization dynamics from first principles 
calculations?, ATI Spintronics Symposium, 09 mrt 2012, 10 mrt 2012, Tokyo, Japan  

3. P.J. Kelly, Spin-dependent transport from first principles, 9th RIEC International Workshop 
on Spintronics, 31 mei 2012, 02 jun 2012, Sendai, Japan  

4. P.J. Kelly, Spin-dependent transport from first principles, MONAMI network meeting, 
26 jun 2012, 28 jun 2012, Uppsala, Sweden  

5. P.J. Kelly, Influence of thernal disorder on transport parameters, Macalo review, 08 okt 
2012, 08 okt 2012, Brussel, Belgium  

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. 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  

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

4. Z. Yuan, Y. Liu, A.A. Starikov, P.J. Kelly, Calculating out-of-plane spin-transfer torque from 
first principles, Dutch Norwegian workshop DuNoSpin 2012, 30 jan 2012, 01 feb 2012, 
Oppdal, Noorwegen 

5. 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  

6. 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  
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Werkgroep FOM-U-34 

Werkgroepleider Dr. R.A. Duine 
Affiliatie Universiteit Utrecht 

FOM-programma Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology 

Titel van het project + 
nummer Theory domain walls 08SPIN03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. van der Bijl oio 01 feb 2010 31 jan 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. E. van der Bijl and R.A. Duine, Current-induced torques in textured Rashba ferromagnets, 
Physical Review B, 86, 094406, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1205.0653  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. E. van der Bijl, Current-induced torques in strongly spin-orbit coupled systems, 
DuNoSpin2012, 29 jan 2012, Oppdal, Noorwegen  

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

1. E. van der Bijl, Current-induced torques in textured Rashba ferromagnets, Spin 
Caloritronics IV, 02 jun 2012, 05 jun 2012, Sendai, Japan  

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

1. Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde  
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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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