
CHRONOSKOPIA RENTGENOWSKA – nowe narządzie do badań sub-femtosekundowych 
procesów elektronowych w materii.  
 
Wraz z rozwojem źródeł promieniowania rentgenowskiego na elektronach swobodnych (z ang. XFEL 
– X-ray Free Electron Lasers) naukowcy uzyskali możliwość stosowania w badaniach ultrakrótkich 
intensywnych impulsów promieniowania rentgenowskiego. Badania te przeprowadzane są z 
wykorzystaniem znanych technik rentgenowskich jak spektroskopia emisyjna, spektroskopia 
absorpcyjna czy dyfrakcja. Eksperymenty opierają się na pomiarach energii oraz intensywności 
fotonów, zarówno emitowanych jak i transmitowanych przez próbkę. Zależności dla tych 
parametrów, otrzymane w pomiarach, są wykorzystywane do interpretowania wielu procesów 
fizycznych, biologicznych i chemicznych. Niestety, impulsy XFEL są jednak wciąż zbyt rozciągnięte 
w czasie, aby umożliwić pomiary sub-femtosekundowej dynamiki elektronów odpowiadającej 
wstępnym etapom przemian materii, jak np. tworzenie się wiązań chemicznych. 
 

 
Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie projektu 
chronoskopii rentgenowskiej wykorzystującej dwa 
terahercowe detektory smugowe. Pierwszy detektor 
jest wykorzystywany do pomiaru rozkładu 
czasowego padającego impulsu promieniowania 
rentgenowskiego, natomiast drugi do pomiaru 
rozkładu czasowego impulsu po oddziaływaniu z 
próbką. Stosunek zmierzonych rozkładów 
czasowych pozwoli na zbadanie dynamiki 
procesów nieliniowych z sub-femtosekundowa 
czasową zdolnością rozdzielczą. 

Celem projektu jest badanie nowych stanów atomowych wytworzonych w procesie nieliniowego 
oddziaływania promieniowania X z materią. Procesy nieliniowe charakteryzują się brakiem 
zależności liniowej opisującej eksperymentalne parametry wejściowe i wyjściowe (np. intensywność 
promieniowania czy energia promieniowania rentgenowskiego). Nieliniowe procesy w zakresie 
promieniowania rentgenowskiego zostały zaobserwowane dopiero niedawno wykorzystując źródła 
XFEL [1-3], także przez naszą grupę, z wykorzystaniem nowych technik spektroskopowych [4-8], ale 
niestety niewiele informacji może być uzyskanych odnośnie dynamiki oddziaływań nieliniowych [9, 
10]. Aby ominąć limit wynikający z całkowitej długości impulsu XFEL, w proponowanym projekcie 
wykorzystamy innowacyjne rozwiązania spektroskopowe pozwalające na pomiar czasowego profilu 
impulsu rentgenowskiego transmitowanego przez próbkę. Pomiary zostaną wykonane z 
zastosowaniem terahercowego detektora smugowego [11, 12] który pozwoli na sub-femtosekundową 
czasową zdolność rozdzielczą [13].  
 

Rysunek 2: Schematyczne 
przedstawienie głównych 
komponentów wykorzystanych w 
eksperymencie chronoskopii 
rentgenowskiej.  
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