
 
 
  

Aan het einde van de jaren tachtig meldde het Homestake 

samenwerkingsverband een toename van de totale neutrino-flux 

gelijktijdig met zonnevlammen. Dientengevolge hebben solaire 

neutrino detectoren gezocht naar signalen van zonnevlammen, 

maar geen enkele van deze zoektochten was succesvol. 

 

Ik demonstreerde in mijn proefschrift dat neutrino’s uit 

zonnevlammen, afkomstig van het verval van mesonen 

geproduceerd in botsingen tussen versnelde ionen en de 

chromosfeer, waarschijnlijk energieën bezitten van de orde 

MeV-GeV. 

Daarnaast bestudeerde ik de invloed van zonnevlam parameters 

op de daaropvolgende neutrino-flux en schatte ik het signaal 

dat grote neutrino telescopen zouden kunnen detecteren. De 

studie van dergelijke neutrino's, gecombineerd met bestaande 

foton waarnemingen door de Fermi Large Area Telescope 

(LAT), zou een nieuw venster bieden op de fysica onderliggend 

aan het versnellingsproces.  

 

Het IceCube Neutrino Observatorium kan gevoelig zijn voor 

neutrino's uit zonnevlammen en biedt daarom de mogelijkheid 

om het signaal te meten of strengere bovengrenzen te plaatsen 

op de neutrino-flux van een zonnevlam. Ik ontwikkelde een 

innovatieve aanpak gericht op neutrino's met lage energie 

afkomstig van voorbijgaande gebeurtenissen. Het combineert 

een tijdprofielanalyse met een geoptimaliseerde selectie van 

zonnevlam gebeurtenissen op basis van Fermi-LAT-

waarnemingen. Met deze nieuwe aanpak kan de 

energiedrempel van IceCube, die oorspronkelijk werd 

ontworpen om neutrino's met energieën van de orde 100 GeV 

en hoger te detecteren, aanzienlijk worden verlaagd.  

Uiteindelijk heb ik de resultaten van de neutrino-zoektocht in 

het IceCube Neutrino Observatorium gecombineerd met de 

voorspelling van de neutrino-flux die ik heb afgeleid met het 

oog op het begrenzen van protonversnelling in zonnevlammen. 
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