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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
Ing. Karel Saksl, DrSc., vedecký tajomník Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch
ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikacným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT
zástupca SR v Rade (Council) European XFEL GmbH v Hamburgu
zástupca SR v konzorciu užívateľov "Serial Femtosecond Crystallography" SFX 
zástupca SR v konzorciu uživateľov "Integrated Biology Infrastructure Life-Science Facility at the European XFEL" (XBI)
Znalosť jazykov:  anglicky – aktívne, nemecky - pasívne, rusky - pasívne.  
	
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
zástupca SR v konzorciu užívateľov "Serial Femtosecond Crystallography" SFX 
zástupca SR v konzorciu uživateľov "Integrated Biology Infrastructure Life-Science Facility at the European XFEL" (XBI)
Znalosť jazykov:  anglicky – aktívne
2.  Zahraničná pracovná cesta:
Nemecká spolková republika, 1.-2.11.2016, European XFEL GmbH, Holzkoppel 4, 22869 Schenefeld 
	účasť na zasadnutí zástupcov konzorcia “ Serial femtosecond crystallography“
Rámcový program pobytu:


Podrobný  rámcový program:
2.11.2016
9.00-17.00 – Rokovania zástupcov „SFX User Consortia" 

Zasadnutia konzorcia užívateľov “Serial femtosecond crystallography (SFX)” sa zúčastnili:
James Naismith, Centre for Biomolecular Sciences, The University of St Andrews 
(predseda komisie)
UK
Martin Walsh, Diamond Light Source Ltd, Oxfordshire, UK
Švédsko
Richard Neutze University of Gothenburg, Švédsko (videokonferenčne)
Janos Hajdu, Uppsala University, Uppsala, Sweden
 Slovensko
Karel Saksl - Institute of Materials Research, SAS, Slovensko 
Imrich Barak - Ústav molekulárnej biológie SAV
Nemecko
Henry Chapman - CFEL, Hamburg (vedecký koordinátor projektu)
Ilme Schlichting - Max Planck Institute for Medical Research
Christian Betzel - University of Hamburg
Austrália
Keith Nugent - The University of Melbourne, Australia
za XFEL
Thomas Tschentscher - vedecký riaditeľ
Adrian Mancuso - zodpovedný vedúci za experimentálne stanovište SPB/SFX
Joachim Schulz - zodpovedný za plánovanie, projektovanie a prevádzkovanie infraštruktúry uchovávania a transportu vzoriek do interakčného miesta s rtg. žiarením (sample enviroment) Zunaira Ansari - zodpovedná za plánovanie a administráciu konzorcionálneho projektu SFX
za DESY
Heinz Graafsma - vedúci detektorovej skupiny

Program zasadnutia od 9:00 do 17:00 s uvedením mien prezentujúcich/vedúcich diskusiu:

09:00 ‐ 09:05 Welcome								 Naismith
09:05 ‐ 09:35 Complementary Methods Provide Insights into Dynamic Structural Biology
											Pierre Aller
09:35 – 10:00 Current Status of Consortium – grants, members & collaboration agreement contract 										Chapman
10:00 – 10:30 Presentation of Budget 						Ansari
COFFEE BREAK
11:00 – 12:30 Visit to SPB/ SFX 						Hutches Mancuso
LUNCH BREAK
13:00 – 13:20 XFEL Status & Overview 					Tschentscher
13:20 – 14:20 Upstream Sample Environment Design & outlook on Downstream/ SFX Design
										Schulz
14:20 – 14:50 4 MPx AGIPD – Technical progress, risks/challenges & interfaces specifications to other components 							Graafsma
14:50 – 15:10 4 MPx AGIPD – Schedule, time line with milestones & discussion      Graafsma
15:10 – 15:40 Jungfrau detector – technology & current status 		Schmitt
COFFEE BREAK
16:00 – 16:30 Time‐Resolved serial femtosecond crystallography studies of bacteriorhodopsin 								Neutze
16:30 – 17:00 Decisions for following year 					Naismith

4.  Stručný priebeh rokovania:

Do programu zasadnutia členov konzorcia SFX boli zaradené dve vedecké prednášky týkajúce sa aplikácií sériovej röntgenografickej kryštalografie (SFX) v biologickom výskume.  
Súčastný stav projektu predstavil Prof. Henry Chapmany z CFEL DESY, ktorý je poverený vedeckou koordináciou projektu
 
- Boli prerokované aktualizované vklady jednotlivých partnerov do konzorcia a sú uvedené s ich percentuálnym podielom:
Nemecko:   	2,7 M€ BMBF (Uni. Hamburg)			14%
	    	6,5 M€ DESY						33.6%
	        	
UK:	    	5,3 M€ Wellcome Trust & RCUK			27.4%

Švédsko:     	3,04 M€ (Univerzita Gothenburg)			14.2%	

Slovensko:  	1,0  M€						  4.6%

Švajčiarsko:   	0,2 M€ in kind (PSI)					   1%

USA:	    	0,3 M€ in kind (NSF STC)			  	   1.6%

Australia:     	0,3 M€ in kind (AustralianResearch Council) 	   1.6%	
 

Celkový vklad: 19,34 M€
Prostriedky potrebné na výstavbu SFX časti experimentálneho stanovišta SPB/SFX boli vyčíslené následovne:
- Kapitálové výdavky: 
rtg. optika, polohovače, diagnostika, konštrukcie, DAQ 		8,32M€
4 Mpixel AGIPD s detektorovým DAQ		         		1,8 M€
výstavba experimentálneho stanovišta a kontrolnej stanice	   	1,35M€
- Personálne výdavky na roky 2015-2018				1,93M€
- Ostatné náklady							 0,3 M€
CELKOVO								13,7M€

Bol predstavený plán výdavkov na nasledujúce obdobie (v tab. 1)
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Tab. 1 Plán výdavkov na roky 2015 - 2018


- Dr. Adrian Mancuso predstavil aktualizovaný návrh experimentálneho stanovišťa SPB/SFX, v ktorom boli upresnené špecifikácie jednotlivých komponentov ako aj forma dodávky a časový plán ich inštalácie. 

- dôležitým bodom rokovania bolo odsúhlasenie konštrukcie 4 megapixielového 2D detektora typu AGIPD s dvoma delenými a nezávisle polohovateľnými snímacími rovinami ale tak isto boli prebrané problémy s výrobou a dodávkou Jungfrau detektora

- bol predstavený a diskutovaný typ experimentálnej komory v ktorej budú inštalované aj analytické zariadenia na charakterizáciu primárneho žiarenia a produktov interakcie žiarenia so vzorkou. 
Vedecký riaditeľ XFEL (T. Tschentscher) informoval konzorcium SFX o časovom pláne ukončenia výstavby XFEL, ako aj o rozdelení strojového času v prvých rokoch prevádzky zariadenia, obr. 3.  
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Predpokladané rozdelenie strojového času v prvých rokoch prevádzky XFEL.
5.  Odporúčané závery:
Rozvinúť spôsob systematickej výchovy v problematike FEL. Naďalej aktívne zapájať najmä mladých vedcov do problematiky FEL, zobrazovania molekúl a nanokryštalografie, ktorá bude ešte mnoho rokov patriť k prielomovým smerom vo vedách o živej i neživej prírode. K tomu využívať podujatia ako Zimná škola synchrotrónového žiarenia, DESY Summer School a pod.
	Podieľať sa na vývoji koncového zariadenia experimentálneho stanovišťa SPB/SFX formou slovenského vkladu do konzorcionálneho projektu SFX.
	Dobudovať nevyhnutnú prístrojovú infraštruktúru na vedeckých pracoviskách na Slovensku na predcharakterizáciu vzoriek, ktoré budú v budúcnosti skúmané na experimentálnom stanovišti SPB/SFX
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
	Všetky materiály boli vopred elektronicky distribuované členom manažmentu konzorcia užívateľov SFX a na požiadanie budú doručené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Účasťou na zasadnutí zástupcov konzorcia užívateľov SFX boli presadzované záujmy slovenskej vedeckej komunity v tomto konzorciu.
	Získanie dôležitých informácií o najnovších trendoch vo výskume realizovaných špičkovými vedeckými centrami v oblasti FEL.  
Získanie cenných kontaktov pre možnú spoluprácu pracovísk SR a zahraničných partnerov.

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Na zasadnutí Komisie pre koordináciu aktivít SR v ESFRI a v odbornom programe Zimnej školy synchrotrónového žiarenia v Liptovskom Jáne.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval: Ing. Karel Saksl, DrSc. a 	RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Dátum: 3.11.2016
Správu schválil:  

