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Część I.
Budowa lasera na swobodnych elektronach (FEL)

Jak działa laser FEL?

Paczki elektronów sa przyspieszane do 
wysokich energii, a następnie 
przepuszczane przez periodyczne pole 
magnetyczne w undulatorach. W trakcie 
tego procesu elektrony emitują 
promieniowanie elektromagnetyczne, które 
samowzmacnia się poprzez zjawisko 
SASE, wytwarzając ultrakrótkie impulsy 
intensywnego promieniowania  ...   



1. Przyspieszanie elektronów

Pierwsza część urządzenia to akcelerator liniowy, który 
przyspiesza elektrony do wysokich energii. Osiągają one 
prędkości zbliżone do prędkości światła...

Technologia nadprzewodząca: 
przespieszanie  elektronów odbywa się  w 
rezonatorach, wykonanych z niobu, w 
temperaturze -271 stopni C 



2. Elektrony emitują promieniowanie

Przyspieszane  elektrony 
przepuszczane są przez undulatory: 
periodyczne struktury magnesów, 
które zakrzywiają tor elektronów. W 
czasie tego procesu, każdy elektron 
emituje promieniowanie 
elektromagnetyczne, które samo-
wzmacnia się w procesie SASE...  

Konstrukcja laserów FEL 
wymaga użycia bardzo 
długich undulatorów. W 
laserze European XFEL 
długość undulatora wynosi   
ok. 100m.



Wzrost mocy  promieniowania poprzez zjawisko 
SASE (Self-Amplified-Spontaneous-Emission )

Wzrost mocy promieniowania emitowanego przez 
propagujące się elektrony zachodzi wskutek oddziaływania 
tegoż promieniowania z elektronami. Promieniowanie 
rozchodzi sie szybciej niż elektrony i oddziaływuje z nimi, 
przyspieszając niektóre z nich i opóźniając inne. W wyniku 
tego procesu elektrony stopniowo grupują się w paczki (dyski). 
Elektrony z pojedynczego dysku emitują promieniowanie 
zgodne w fazie: koherentne. Ten proces prowadzi do emisji 
impulsów koherentnego promieniowania o bardzo krótkim 
czasie trwania i wysokiej intensywności -> promieniowanie 
laserowe 



Rozkład intensywności w poprzek impulsu.
Promieniowanie jest koherentne
w płaszczyźnie transwersalnej. 

SASE-FEL radiation structure

[DESY TDR Report – 2001][DESY TDR Report – 2001]

Typowa charakterystyka czasowa
pojedynczego impulsu. 

Niska koherencja czasowa 
(podłużna)

Wzrost mocy promieniowania poprzez zjawisko 
SASE

[Courtesy of G. Geloni]



Szczytowa jasność (brilliance)

Porównanie szczytowej jasności 
różnych źródeł promieniowania: 
szczytowa jasność laserów FEL 
przewyższa  szczytową jasność 
wiekszości istniejących źródeł 
promieniowania synchrotronowego 
o kilkanaście rzędów wielkości 



Szczytowa jasność (brilliance)

Osiągane jasności w funkcji 
czasu



Perspektywy

 Selekcja impulsów (seeded pulses): 
umożliwia kontrolę charakterystki czasowej 
impulsów 'shot-to-shot', generację 
impulsów koherentnych, fs synchronizację 
eksperymentów 'pump-and -probe'

  Impulsy attosekundowe

(limit: 300 as dla europejskiego XFEL)



3. Badania z użyciem impulsów z lasera FEL 

●Impulsy mogą być ogniskowane, filtrowane etc. poprzez 
użycie odpowiednich  elementów optycznych

●Badane obiekty oddziaływują z promieniowaniem lasera 
na jednym ze stanowisk eksperymentalnych.

●Wyniki zbierane są z użyciem detektorów. Wstępna 
analiza wyników jest zautomatyzowana. 

●Praca lasera jest kontrolowana na bieżąco przez 
'control room' 



   Soft X-ray FLASH FEL 
w DESY

Experimental hall

(User Facility

started July 2005) 

     Linac and FEL 

undulator

Electron gun

• 4,5- 50 nm
• 10-100 µJ
• 5 GWpeak

• 10-100 fs

http://flash.desy.de/
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Installation of modules 
into the accelerator

Collimator area

RF electron gun Undulator assembly

Experimental hall

Bunch compressor

Module #5 

Deflection of electrons
downwards into the dump





4. Lasery XFEL 
European X-ray FEL 

Długość: 3.4 kilometra. 

DESY Hamburg -> Schenefeld  (Schleswig-Holstein)

Trzy stacje: 

DESY-Bahrenfel,, Osdorfer Born  i  Schenefeld (ca. 15 
ha). Kampus planowany jest w Schenefeld.

Głębokość tunelu : 6 do 38 m

Koszt:  1082 milionów Euro. Niemcy  60%, pozostałe 
kraje uczestniczące 40 %

http://www.xfel.eu/overview/facts_and_figures/



4. Lasery XFEL
European X-ray FEL laser

European XFEL GmbH

Forma prawna spółka z o.o. 

Personel  ok. 300 osób

Kraje uczestniczące 12

Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, 
Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 

Budowa

2009-2015

http://www.xfel.eu/overview/facts_and_figures/



Parametry

Ilość impulsów na sekundę: 27 000

'This high repetition rate is what makes the European XFEL unique among the X-ray lasers in the world. 
It is only possible thanks to the superconducting accelerator technology.'

Długość fali emitowanego promieniowania: 0.05 - 6 nanometrów

'The wavelengths of the X-ray flashes of the European XFEL are so short that even atomic details 
become discernible.'

Czas trwania < 100 fs

'Thanks to this extremely short pulse duration, scientists will be able to film e.g. the formation of 
molecules or the reversal of magnetization.'

Jasność szczytowa 5·1033 (photons / s / mm2 / mrad2 / 0,1% bandwidth)

'The peak brilliance is a billion times higher than that of the best conventional X-ray sources. The 
brilliance describes the number of photons of a given energy that are emitted per second, area and angle 
within a small energy interval.'

Jasność średnia 1,6·1025(photons / s / mm2 / mrad2 / 0,1% bandwidth)

'The average brilliance is 10 000 times higher than that of the best conventional X-ray sources.'

Koherencja tak

'The X-ray flashes have the characteristics of laser light. This makes it possible to take 3D images at the 
atomic level.'

European XFEL



LCLS                                                     SCSS                                          European XFEL 

Linac Coherent Light Source  Spring-8 Compact SASE FEL   European X-Ray Free-Electron 
California, USA                                      Japan                                             Germany

Start of commissioning

2009                                                       2011                                                  2015

Number of light flashes per second

120                                                           60                                                    27 000         

Minimum wavelength of the laser light

0.15 nm                                                  0.1 nm                                                0.05 nm

Maximum electron energy

14.3 GeV                                               6-8 GeV                                            17.5 GeV 

Length of the facility

3 Km                                                      750 m                                                 3.4 Km

Number of experimental stations

3-5                                                            4                                                         10

Peak brilliance

[photons / s / mm2 / mrad2/ 0.1% bandwidth]

8.5·1032                                                                                       5·1033                                                                                         5·1033



Część II.
Zastosowania laserów na swobodnych 

elektronach

Projekty bieżące
      z użyciem       
  lasera FLASH



 Obrazowanie dyfrakcyjne z użyciem 
pojedynczych impulsów z lasera FEL 

 CEL: 

Trudność w badaniach struktur makromolekuł, 
które nie poddają się krystalizacji  jest jednym z 
kluczowych problemów biologii strukturalnej. 
Przykładami takich struktur są virusy takie jak HIV, 
i większość białek membranowych, istotnych przy 
produkcji leków.



Obrazowanie dyfrakcyjne z użyciem 
pojedynczych impulsów lasera FEL

IDEA: 

Jeśli udałoby się wykorzystać bardzo intensywne i koherentne 
promieniowanie z laserów FEL w zakresie rentgenowskim do 
obrazowania dyfrakcyjnego pojedynczych makromolekuł, miałoby 
to ogromne znaczenie dla badań strukturalnych i medycznych. 

                                PROBLEM:
USZKODZENIE RADIACYJNE → ZNISZCZENIE PRÓBKI

Biomolekuły są bardzo wrażliwe na 
promieniowanie i ulegają szybkiej 
degradacji w czasie naświetlania 
promieniowaniem X. Ażeby otrzymać 
obraz molekuły, zdatny do analiz, 
obraz musi być zarejestrowany bardzo 
szybko, zanim biomolekuła ulegnie 
zniszczeniu. 



Obrazowanie dyfrakcyjne z użyciem 
pojedynczych impulsów z lasera FEL

Czy można zarejestrować obraz dyfrakcyjny zanim promieniowanie      
                                       zniszczy próbkę? 

Przewidywania teoretyczne i eksperyment przeprowadzony z użyciem 
lasera FLASH potwierdzają te możliwość. Używając pojedynczego 
impulsu o długości 25 fs, eksperymentatorzy otrzymali obraz 
dyfrakcyjny obiektu przed zniszczeniem obiektu. Z obrazu udało się 
zrekonstruować bardzo dokładnie dwuwymiarowy obiekt. 



Rozdzielczość atomowa

Lysozyme R. Neutze, 
R. Wouts,
D. van der 
Spoel, 
E. Weckert,
J. Hajdu  
Nature 406, 
752 (2000)
Radiation 
damage
and Coulomb 
explosion

Kryształ

Obrazowanie dyfrakcyjne pojedynczych 
makromolekuł?



Obrazowanie dyfrakcyjne z użyciem lasera 
FLASH w DESY

   EKSPERYMENT 
(proof-of-principle): 

→

Schemat         
                      

Obraz dyfrakcyjny



Obrazowanie dyfrakcyjne z użyciem lasera 
FLASH w DESY

→

Rekonstrukcja    
                          
  

Drugi impuls generuje obraz 
dyfrakcyjny zniszczonego
obiektu

   EKSPERYMENT 
  (proof-of-principle): 



Eksperymenty 'pump and probe' w 
femtosekundowej skali czasowej

EKSPERYMENT: 

Eksperymenty 'pump-and-probe' z użyciem lasera FEL 
próbkują dynamikę bardzo szybkich procesów. 
Kluczem do sukcesu jest dobra synchronizacja 
femtosekundowych impulsów 'pump' i 'probe'. 

FEL                       : inicjalizuje reakcję
Laser optyczny/IR : próbkuje reakcję



Przykład: Dynamika uszkodzenia radiacyjnego 
z rozdzielczością pikosekundową

Detekcja dynamiki uszkodzenia radiacyjnego 

 

Opublikowane jako: “Ultrafast single-shot diffraction imaging of 
nanoscale dynamics”, Nature Photonics 2, 415–419, (2008).

'Combining an optical laser with FEL pulses from FLASH in a 
pump-probe set-up enables imaging with high temporal and 
spectral resolution. A nanostructure is ablated by an optical laser 
and this process is followed with lensless coherent diffractive 
imaging using FLASH pulses. A spatial resolution of better than 
50 nm is achieved.  By taking pictures of a succession of 
exploding targets, a movie can be made following the dynamics 
of the solid material on a 10-ps timescale. With short-wavelength 
X-ray FEL sources this method will enable higher spatial 
resolution imaging and could be used to measure the dynamics 
of highly correlated systems at nanometer length scales.'



Ionizacje wielofotonowe

Procesy wielofotonowe: obserwacja tych 
procesów z zakresie długości fali 
'miękkiego' promieniowania X jest teraz 
możliwa z wykorzystaniem lasera 
FLASH. 



'Przezroczyste' aluminium

Pomiar transmisji folii aluminiowej o 
grubości 53 nm 'shot-to-shot' w funkcji 
intensywności pojedynczego impulsu 
FEL 13.5 nm. Alumnium staje się 
'przezroczyste' dla promieniowania w 
ultrakrótkim czasie trwania impulsu. 
Potem próbka ulega zniszczeniu. 

                             ↓

Saturacja przejścia elektronów z powłoki 
L w czasie trwania impulsu ~15 fs



Spektroskopia jonów Fe+23

Jony o wysokim ładunku są często spotykane we 
wszechświecie, ale mało jest danych na temat ich 
oddziaływania z energetycznymi fotonami. Lasery FEL mogą 
określić z dużą dokładnością strukturę elektronową tych jonów

-> weryfikacja modeli  materii w gwiazdach

-> testy QED także w granicy silnego pola  



Zastosowania laserów FEL

   Przyszłe projekty z zastosowaniem
        rentgenowskich laserów FEL



Struktura biomolekuł

'Using the X-ray flashes of the European 
XFEL, scientists can decipher the 3D structure 
of biomolecules, cell constituents and whole 
viruses. This will provide the basis for future 
medicines...'

Nanoświat w trzech wymiarach

'The X-ray flashes of the European XFEL will enable 
completely novel, three-dimensional insights into the 
nanoworld and thus shed light on future technological 
applications...'

Filmowanie reakcji chemicznych

'Firstly, a chemical reaction is triggered by a 
laser flash. A second laser pulse is then sent 
at varying intervals after the first one to take 
nstantaneous snapshots of the changes that 
have occurred in the molecule...'



Studia procesów magnetycznych

'The X-ray flashes of the European XFEL will enable scientists to study 
exciting aspects of magnetization – with direct applications in data 
storage...' 

 Obiekty w silnych polach

'The X-ray flashes of the European XFEL will 
enable novel experiments with atoms, molecules, 
ions or clusters. Thanks to the high intensity of the 
flashes, the particles are excited into new, 
previously unknown states...'

Badania plasmy

'With an X-ray laser, plasmas can be created 
that are as hot as the interiors of giant 
stars.At the same time, it will be possible to 
investigate the plasmas at varying time 
intervals with another part of the laser beam 
and thus to conduct research into the 
plasma state'



'Warm Dense Matter'
Faza skondensowana <> Warm Dense Matter (WDM) <> Plazma idealna

Teoria fazy skondensowanej
się nie stosuje:

Elektrony  są za gorące

-----

Teoria plazmy klasycznej 
się nie stosuje:

Kolektywna dynamika elektronów 
i jonów

WDM występuje  w:

• Wnętrzu dużych planet

• Plazmach generowanych przez 
laser 

• Eksperymentach typu 'inertial 
fusion' 

• Temperatury ~ 1-100 eV

• Gęstości ~ 1021 – 1026 cm-3



Część III.
Dynamika układów po napromieniowaniu impulsem

z lasera FEL w zakresie VUV, miękkiego i 
twardego promieniowania X 



 

Theory Group 
at Center for Free-Electron Laser Science

The CFEL Theory Division develops theoretical and computational tools to predict 
the behavior of matter exposed to intense electromagnetic radiation. We employ 
quantum-mechanical and classical techniques to study ultrafast processes that 
take place on time scales ranging from picoseconds      (10-12 s) to attoseconds 
(10-18 s). Our research interests include the dynamics of excited many-electron 
systems; the motion of atoms during chemical reactions; and x-ray radiation 
damage in matter.

Members of the CFEL Theory Division 
(from left to right): Zoltan Jurek, Oriol 
Vendrell, Sang-Kil Son, Stefan Pabst, 
Arina Sytcheva, Otfried Geffert, Robin 
Santra (Division Director), Mohamed El-
Amine Madjet, Beata Ziaja-Motyka, Gopal 
Dixit, Marc Caballero; Recently joined: 
Nikita Medvedev, Robert Thiele

Members of the CFEL Theory Division 
(from left to right): Zoltan Jurek, Oriol 
Vendrell, Sang-Kil Son, Stefan Pabst, 
Arina Sytcheva, Otfried Geffert, Robin 
Santra (Division Director), Mohamed El-
Amine Madjet, Beata Ziaja-Motyka, Gopal 
Dixit, Marc Caballero; Recently joined: 
Nikita Medvedev, Robert Thiele, Jan 
Slowik, Zheng Li



 

Theory Group 
at Center for Free-Electron Laser Science

Trzy grupy badawcze: (a) Ab Inito X-ray Physics: Prof. dr  hab. Robin Santra

                                      (b) Chemical Dynamics:     Dr  Oriol Vendrell

                                      (c) Modeling of Complex Systems: 

                                                                                   Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka

Members of the CFEL Theory Division 
(from left to right): Zoltan Jurek, Oriol 
Vendrell, Sang-Kil Son, Stefan Pabst, 
Arina Sytcheva, Otfried Geffert, Robin 
Santra (Division Director), Mohamed El-
Amine Madjet, Beata Ziaja-Motyka, Gopal 
Dixit, Marc Caballero; Recently joined: 
Nikita Medvedev, Robert Thiele

Tematy badawcze grupy (c): 

- zmiany strukturalne w obiektach 
zlożonych, wywołane przez 
promieniowanie FEL

- obrazowanie dyfrakcyjne

- własności plazm wytworzonych przez 
promieniowanie z lasera FEL



• Mechanizmy absorpcji i jonizacji

• Obserwacja procesów    
  nieliniowych   i wielofotonowych? 

• Skale czasowe dla emisji   
  elektronów i ruchu jonów?

• Nowe procesy?

λ=   100nm (2002)       32 nm/13 nm ( 2007/8)             5- 0,1 nm (2009)

elektrony walencyjne      elektrony walencyjne        rozdzielczość atomowa
                                         i z głębszych powłok     

1. Badania klastrów atomowych naświetlanych 
impulsami z lasera FEL



Nowy mechanizm absorpcji energii 
promieniowania przy naświetlaniu laserem 

FLASH o długości fali 100 nm?

Wielokrotna jonizacja klastrów atomowych przez promieniowanie VUV  

z lasera FLASH

 

Opublikowane w Nature 420, 482 (2002)

'Fourth-generation light sources based on free-electron lasers (FEL) will be a 
source of intense, short-wavelength radiation for a range of applications, 
including biological imaging. The first results reported on December 5, 2002 in 
Nature, from experiments with the FEL at the TESLA test facility at DESY shed 
light on the interaction of short-wavelength, short-pulse radiation with matter. 
Here, unexpectedly strong absorption of the laser radiation by Xenon clusters 
was observed, resulting in the explosion of the clusters and the ejection of high-
energy, multiply charged ions. Such a highly nonlinear interaction between 
matter and soft X-rays below 100 nm has never been seen before. '



Grupa eksperymentalna
Technische Universität Berlin

Christoph Bostedt

Ekatarina Eremina
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Heiko Thomas
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Daniela Rupp      
Markus Adolph 
Lasse Landt
Sebastian Schorb

Collaboration: 
H. Wabnitz1, E. Ploenjes1,
M. Kuhlmann1, 
E. Weckert 1, B. Ziaja1

Rubens de Castro2, 

Tim Laarmann1,  

K.H.Meiwes-Broer4, 
J.Tiggesbäumker 4, T. Fennel 4

  1 DESY,  2 LNLS, Campinas Brasil, 
4 Uni Rostock

Special thanks to 
R. Treusch, S. Düsterer, J. Feldhaus 
and the FLASH control room Team
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with the groups of J. Hajdu ( Uppsala, Stanford)
and H. Chapman (CFEL)
R. Hartmann, C. Reich, L. Strüder, MPG Halbleiterlabor

Funding: 
BMBF, HGF
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Przewidywania teoretyczne dynamiki wewnątrz 
obiektów naświetlanych promieniowaniem  FEL 

Istotne dla:       (i) eksperymentów z użyciem FEL →
                            dynamika klastrów, 
                            obrazowanie dyfrakcyjne, 
                            'warm dense matter' etc. 
                       (ii) budowy lasera→ elementy optyczne,      
                       (iii) testów modeli teoretycznych



 41

Badania teoretyczne z zastosowaniem równań 
Boltzmanna

Ewolucja dużych systemów opisywana poprzez 
statystyczna funkcję rozkładu gęstości, ρ(r,v,t), 
w przestrzeni fazowej:
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Dynamika uszkodzenia radiacyjnego
                    

                                Dwie fazy:
 Nierównowagowa faza jonizacji: inicjowana przez fotojonizację. 

Trwa, dopóki wytworzone elektrony nie stermalizują i liczba jonizacji 
i rekombinacji nie osiągnie równowagi 

 Równowagowa faza ekspansji: plazma elektronowa w lokalnym 
stanie równowagowym, iony termalizują i razem  z elektronami 
powoli uciekają z zewnętrznych powłok klastra  → 
eksplozja/multifragmentacja 
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Przegląd danych eksperymentalnych lasera 
FLASH i przewidywań teoretycznych

                    

Długość fali FEL:                               
 100   nm 

  32    nm  

  13.5 nm

Badane obiekty: 
klastry Xe, Ar, płynny wodór
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N~30000

•  Wielokrotnie naładowane 
  jony w klastrach o  keV 
  energiach -> 30 fotonów
  pochłoniętych

• Pojedynczo naładowane
  jony z gazu atomów 
                      ↓↓
intensywne badania 
teoretyczne -> wyjaśnienie
zwiększonej absorpcji
energii 

1*1013 W/cm2

 H. Wabnitz et al, 
    Nature 420, 482(2002)

IpXe = 12.1 eV
Ephot= 12.8 eV

N~ 90000

Klastry atomów xenonu naświetlane 
promieniowaniem FEL, λ=100 nm
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Badania teoretyczne 

Pierwszy eksperyment z klastrami przy użyciu lasera

FLASH w DESY w 2002: 

Parametry:

E =12.7 eV, 

długość impulsu ~ 50 fs

klastry Xe

→  Jeden foton VUV 
→  pochłonięty przez
→  jeden atom Xe 

→  30 fotonów VUV
→  pochłonietych przez
→  jeden atom w klastrze
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Klastry zbudowane z N=2-90000 atomów 
naświetlane impulsami o różnym natężeniu

[Ziaja et al., Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 205002]
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2.Spektroskopia fotoelektronów przy 100 nm:
sygnatura mechanizmu absorpcji energii 

Klastry Xe (70) i Ar (300):

Powstanie plazmy, energetyczne elektrony

[Ziaja et al., New J. Phys. 11 (2009) 
103012]
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2. Spektroskopia elektronów przy 32 nm:
wielostopniowa jonizacja jako mechanizm 

absorpcji energii 
                   Klastry Ar(80) and Ar (150):
                    [Ziaja et al., New J. Phys. 11 (2009) 103012]

Długość impulsu FEL=25 fs



Dwa klastry blisko 
siebie

[F. Wang,H.Chapman, E. Weckert, B. Ziaja]

3. Obrazowanie dużych klastrów 
przy długości fali ~ 13 nm

Pojedynczy duży klaster



10/01/09, Rostock 50
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      4. Rozpraszanie 
Thomsona  
                w  Wodorze

R.R. Fäustlin, S. Toleikis et al.



 51Fäustlin - Thomson Scattering in 
Hydrogen
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 52Fäustlin - Thomson Scattering in 
Hydrogen

15µJ

BEB on H2

(NIST) 60µJ

Liebermann

15µJ

FEL peaks
at 40fs

Liebermann, Plasma discharges (1994)

Kim and Rudd,
Phys. Rev. A 50, 3954 (1994).

 BEB includes 
atomic structure

 Atomic structure not 
relevant for impact 
ionization in dense 
plasmas 

 Liebermann: 
classical e-e 
collisions

4. Wyniki eksperymentalne i teoria



5. Nietermiczne przemiany fazowe w 
półprzewodnikach

[H. Jeschke et al. PRB 1999]

Diamond

Graphite

Ultrafast phase transition due to a change of interatomic potential

hv

FEL light

  [N. Medvedev, H. Jeschke and B. Ziaja]
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Podsumowanie: 

Rówania Boltzmanna użyteczne przy badaniu dynamiki 
obiektów po naświetleniu ich promieniowaniem z lasera FEL 
→ efektywne obliczeniowo także dla dużych obiektów 

Nasz model do tej pory był jednym modelem, opisującym z 
dobrą dokładnością wszystkie dane eksperymentalne 
otrzymane z eksperymentów na klastrach atomowych z 
użyciem lasera FLASH przy długościach fali  100 nm i 32 nm

Dobra zgodność z danymi z eksperymentu 'warm dense 
matter' z ciekłym wodorem

Wiele ciekawych danych oczekuje na analizę w najbliższej 
przyszłości (próbki o złożonej strukturze, dynamika 
wywołana attosekundowymi impulsami FEL etc.)
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Ogłoszenie o konferencji

             
     Workshop on transient and ultrafast processes

 in X-ray excited matter.

26-27 September 2012

DESY Hamburg
                                          
http://conferences.cfel.de/transient_2012/

                             Organizatorzy:
                     European XFEL, CFEL DESY

http://conferences.cfel.de/transient_20


 

C. Bostedt (SLAC)

R. Santra (CFEL)

H. Chapman (CFEL)

F. Wang (CFEL)

H. Jeschke (U. Frankfurt )

E. Weckert (DESY)

T. Möller (TU Berlin)
T. Laarmann (DESY)

Podziękowania ...

L. Juha (PALS, Prague)

J. Gaudin (European XFEL)
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'FEL based photon sources have brilliant 
future ...'
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Solving Boltzmann equations
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