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Onlangs heeft de IceCube collaboratie melding gemaakt van de
waarneming van hoog-energetische astrofysische neutrinos, maar
hun bronnen zijn nog altijd onbekend. Deze ontdekking heeft een
geheel nieuw venster op het heelal geopend en de aanzet gegeven
tot een nieuwe onderzoeksdiscipline, genaamd Neutrino Astronomie.
Neutrino’s zijn unieke astrofysische boodschappers, daar zij
electrisch ongeladen zijn en alleen interageren via de zwakke kracht.
Hierdoor wijzen zij direct terug naar hun bron en kunnen ze
informatie overbrengen, over kosmologische afstanden, aangaande
de interne processen van kosmische fenomenen. De aanwezigheid
van een hoog-energetische muon-neutrino flux geeft het
onomstotelijke bewijs voor versnelling van hadronische deeltjes. Als
zodanig zijn kosmische neutrino’s dan ook essentieel om inzicht te
verkrijgen in de onderliggende fysische processen van astrofysische
fenomenen. Diverse explosieve kosmische gebeurtenissen zoals
Gamma Flitsen (GRBs) en Actieve Melkwegkernen (AGN) zijn door
de IceCube collaboratie bestudeerd om de oorsprong van de
waargenomen hoog-energetische neutrino’s te achterhalen. Echter,
tot op heden is er nog geen bewijs voor neutrino productie
gerelateerd aan deze objecten en bijgevolg blijven de bronnen van
de waargenomen hoog-energetische kosmische neutrino’s nog
steeds een mysterie.
De AGN die door IceCube zijn bestudeerd worden gekarakteriseerd
als zijnde heldere objecten met een sterke emissie in de hoogste
frequenties van het electromagnetische spectrum. Echter, in het
huidige proefschrift onderzoeken we een speciale klasse van AGN,
de zogenoemde Verduisterde Vlakke Radio Spectrum AGN, welke
tot op heden nog niet zijn onderzocht met behulp van hoogenergetische neutrino’s. Het hoofdkenmerk van deze astrofysische
objecten is dat zij een sterke emissie in radio frequenties vertonen
met de karakteristieken van een gebundelde relativistische uitstroom
van materie in de richting van de aarde. Bovendien is de emissie in
het hoog-energetische deel van het electromagnetische spectrum
gedempt door een kolom van materie in de nabijheid van de bron die
zich in onze zichtlijn bevindt. Deze materiekolom wordt beschouwd
als een blokkade voor de bundel van hadronische deeltjes, in het
geval deze laatste in de AGN worden versneld. Op basis van het
bestaan van deze hadron blokkade verwacht men dat er een sterke
neutrino flux wordt geproduceerd die door een neutrino
observatorium als IceCube kan worden waargenomen.
In dit proefschrift zetten we allereerst een procedure uiteen,
gebaseerd op waarnemingen in diverse gol flengtes, waarmee we
een aantal Verduisterde Vlakke Radio Spectrum AGN hebben
geidenti ficeerd. Vervolgens zijn deze objecten bestudeerd
gebruikmakend van de meetgegevens en faciliteiten van het
IceCube neutrino observatorium op de Zuidpool en worden de
resultaten gepresenteerd en besproken.

