
Astronomia, czyli badanie Kosmosu, fascynowało człowieka od czasów starożytnych. Obserwacja świa-
tła widzialnego była tradycyjną metodą uprawiania astronomii, jednak dzięki postępowi technologicznemu w
ubiegłym stuleciu, rozszerzyliśmy możliwości eksploracji na inne formy promieniowania elektromagnetycz-
nego. W widmie elektromagnetycznym, promieniowanie gamma stanowi najbardziej energetyczną jego część.
Obecnie wiemy, że najbardziej ekstremalne i gwałtowne zjawiska we Wszechświecie są źródłami tego pro-
mieniowania, dlatego obserwacje promieni gamma mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia ekstremalnych
środowisk, w których są one wytwarzane.

Wśród różnych źródeł promieniowania gamma jest jedno, które przyćmiewa całą resztę: rozbłyski gamma
(GRB). GRB to wysoce energetyczne eksplozje, które cechuje nieprzewidywalność, zarówno co do czasu jak
i lokalizacji na niebie. Obserwacje promieniowania gamma w zakresie energii od 100 GeV do 1 TeV mają
kluczowe znaczenie dla zrozumienia fizyki najpotężniejszych źródeł tego promieniowania.

Biorąc pod uwagę obecne obserwatoria promieniowania gamma, HAWC (High Altitude Water Cherenkov
Observatory) jest prawdopodobnie najlepiej przystosowane do badania tego konkretnego zakresu energetycz-
nego. Obserwatorium HAWC znajduje się w Meksyku, na wysokości 4100 m n.p.m. Składa się ono z zestawu
300 wodnych detektorów promieniowania Czerenkowa, które wykrywają kaskady cząstek inicjowane przez
promieniowanie gamma wpadające do atmosfery. Dzięki tej informacji można zrekonstruować energię oraz
kierunek pierwotnego promieniowania gamma, a w dalszej kolejności oszacować strumień cząstek pochodzą-
cych z określonych źródeł tego promieniowania.

Zespół pracujący przy HAWC jest przekonany, że detektor ma jeszcze duży, do tej pory niewykorzystany,
potencjał jeśli chodzi o czułość w zakresie energii rzędu setek GeV. Celem tej propozycji jest poprawienie czu-
łości HAWC w tym konkretnym paśmie energii, i tym samym zwiększenie szans na wykrycie GRB. Propono-
wane zmiany dotyczą głównie poziomu oprogramowania - ich celem jest udoskonalenie rekonstrukcji zdarzeń
i selekcji danych. Planowane jest również zbadanie jaki wpływ mają na nie specyficzne zmiany sprzętowe w
detektorze. Pozytywne wykrycie GRB w zakresie GeV-TeV przez HAWC miałoby ogromny wpływ na fizykę
astrocząstek, ponieważ może dostarczyć kluczowych informacji na temat procesów emisji i przyspieszania
cząstek, które mają miejsce w takich ekstremalnych warunkach.
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