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Superzware zwarte gaten (in het Engels supermassive blackholes of SMBH’s) bevinden zich in
de centra van zware sterrenstelsels. Wanneer er materie uit de omgeving wordt opgeslokt door
het SMBH, verandert deze in een aktieve galactische kern (active galactic nucleus, AGN, in
het engels). Hoewel het grootste deel van de materie door de SMBH wordt opgeslokt, wordt
een deel van de energie die daar bij vrijkomt als straling weer uitgezonden. Deze straling heeft
zoveel enrgie dat het over het hele elektromagnetische spectrum kan worden waargenomen. In
sommige gevallen wordt een klein deel van de materie uitgespuwd in de vorm van gebundelde
stromen gas (jets genaamd) die op radiogolflengten te zien zijn. AGN’s die radiojets uitstoten
worden radioluide AGN’s genoemd. Figuur 1 toont een aantal van zulke bronnen. Ondanks
het feit dat deze objecten enorm veel energie uitzenden, hebben we pas na tientallen jaren
onderzoek in verschillende disciplines van de sterrenkunde (enig) begrip verkregen van wat
deze AGN’s zijn.

De AGN’s werden voor het eerst gedetecteerd via licht uit het optische deel van het spectrum
door E.A. Fath in het jaar 1909. Fath bestudeerde een aantal ‘spiraalnevels’ (inmiddels we-
ten we dat deze nevels spiraalvormige sterrenstelsels zijn), waaronder de Andromedanevel en
NGC 1068. Hij ontdekte dat NGC 1068 uitzonderlijk was omdat het vijf emissielijnen bezat
en een diffuse kern had die opging in de omringende nevel. Hij concludeerde verder dat NGC
1068 bestond uit sterrenhopen, omgeven door gas waarvan de eigenschappen verschillen van
nevel tot nevel en besteedde geen verdere aandacht aan NGC 1068. Er werden echter meer
en meer dergelijke bronnen ontdekt en tegen het einde van de jaren ’40 werden deze bron-
nen systematisch bestudeerd op optische golflengten en gekarakteriseerd aan de hand van de
eigenschappen van de emissielijnen in hun spectra.

De volgende grote stap voor dit vakgebied kwam door de vooruitgang van de radioastronomie.
Toen de radio-ingenieurs hun instrumenten afstemden om signalen uit de ruimte te meten,
vonden zij onder andere bronnen met zeer sterke straling, alsof het ‘radiosterren’ waren.
Vervolgstudies toonden aan dat deze sterachtige radiobronnen geassocieerd konden worden
met bepaalde sterrenstelsels. Hun extreme helderheid impliceerde dat ze verbonden zouden
moeten zijn aan zeer zware zwarte gaten. Sommige van deze bronnen bleken de helderste
en verst verwijderde bronnen te zijn die we in het heelal kennen. Dit opende de deur om
verschillende kosmologische theorieën te testen en leidde tot een revolutie in de sterrenkunde.

De AGN’s beïnvloeden de evolutie van hun eigen moederstelsels door de enorme hoeveelheden
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Figuur 1 – Enkele
voorbeelden van
radio-AGN. De
radiojets strekken
zich uit tot op
grote afstanden en
vormen spectacu-
laire structuren.
De radio-emissie
zelf is onzichtbaar
voor het menselijk
oog, daarom zijn
de kleuren op deze
afbeeldingen niet
echt. Met dank aan:

NRAO

energie die ze uitstralen. Deze energie blaast het gas - de brandstof voor stervorming - uit
het moederstelsel en verhindert op deze manier de groei daarvan. Dit wordt AGN-feedback
genoemd. Verschillende kosmologische computersimulaties gebruiken deze AGN-feedback om
eigenschappen van het waargenomen heelal te verklaren. Astronomen hebben bijvoorbeeld
een vrij scherpe bovengrens gevonden voor hoe groot een sterrenstelsel kan zijn het nabije
heelal, alsof de sterrenstelsels niet verder mogen groeien dan een bepaalde massalimiet. Om
dit te verklaren, wordt er een component toegevoegd aan de modellen voor de evolutie van
sterrenstelsels. Deze beschrijft de energie die via AGN-feedback in het moederstelsel wordt
geïnjecteerd en waardoor het koude gas wordt verwijderd en de stervorming stopt. Hoewel de
rol van AGN’s in de evolutie van hun moederstelsels algemeen wordt aanvaard, zijn de exacte
mechanismen waarmee de terugkoppeling plaatsvindt nog niet duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld
veel varschillende soorten AGN en er is een grote diversiteit in hoe een AGN hun moederstels
kunnen beïnvloeden.

In dit proefschrift hebben we ons gefocust op radio-AGN’s en hebben we geprobeerd te begrij-
pen hoe zij het koude gas in hun moederstelsels beïnvloeden. Dit doen we omdat de invloed
van radio-AGN’s op schalen kleiner dan de grootte van het moederstelsel in de modellen van
de evolutie van sterrenstelsels tot nu toe grotendeels genegeerd is. Voor dit werk hebben we
één individueel sterrenstelsel, B2 0258+35 in detail bestudeerd. We hebben ook de fysische
omstandigheden van atomair gas in een selectie van radio-AGN’s in verschillende kosmologi-
sche tijdperken bestudeerd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een aantal gevoelige
radiotelescopen over de hele wereld: de Very Large Array (VLA) in de VS, de vernieuwde
Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in India, de NOrthern Extended Millimeter Ar-
ray (NOEMA) in Frankrijk en de European VLBI Network-telescoop (EVN) die verschillende
telescopen in meerdere landen met elkaar verbindt en ze omvormt tot één reuzentelescoop die
waarnemingen kan doen met een zeer hoge scherpte.

Wij hebben hoofdzakelijk twee fasen van koud gas bestudeerd: moleculair gas met als tracer
koolmonoxide (CO) en neutraal atomair gas met als tracer waterstof (H i). Waterstof is het
meest voorkomende element in het heelal. Moleculaire waterstof is echter niet gemakkelijk te
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Figuur 2 – Een illustratie van hoe
HI met absorptie wordt gemeten.
Deze illustratie toont een radio-
AGN met jets en zijn moederstelsel.
Het moederstelsel heeft zowel wol-
ken als een enorme schijf van neu-
traal atomair waterstof. De wolken
en de delen van de schijf die tussen
de AGN-jets en ons in liggen, ver-
zwakken het licht van de AGN, wat
in het spectrum te zien is als een
‘dip’. Met dank aan: Raffaella Mor-

ganti.

detecteren. Naast waterstof zijn er verscheidene andere moleculen aanwezig, in veel kleinere
hoeveelheden. Deze moleculen kunnen worden gebruikt als tracers voor moleculair waterstof.
CO is er daar één van en kan worden gedetecteerd wanneer deze moleculen botsen met wa-
terstofmoleculen, dardoor energie krijgen, en afkoelen door straling uit te zenden. Telescopen
zoals NOEMA detecteren deze emissie en onthullen zo de toestand van moleculair gas in de
bestudeerde bronnen.

De emissie van neutraal atomair waterstof is zeer zwak en daarom moeilijk te detecteren voor
AGN’s die zeer ver weg zijn. Hierom hebben we, in plaats van naar tekenen van emissie te
zoeken, gezocht naar tekenen van absorptie door H i. Wanneer het gas zich voor een heldere
bron bevindt die als een ‘fakkel’ fungeert, zal het een deel van de straling van deze bron
absorberen en daardoor zal die minder helder lijken (net zoals mist het licht van lampen
verzwakt). Dit verzwakken gebeurt slechts over een specifiek frequentiebereik, terwijl de bron
helder blijft op de andere frequenties. Met gevoelige radiotelescopen zoals de VLA, EVN en
GMRT is het mogelijk deze verzwakkingen te meten en zo de aanwezigheid van atomair gas
waar te nemen. Figuur 2 illustreert dit absorptiefenomeen.

Dit proefschrift

De hoofdstukken 2 en 3 beschrijven de wisselwerking tussen radiojets en het omringende koude
gas in het nabij gelegen radiosterrenstelsel B2 0258+35. We hebben deze bron gekozen omdat
hij een vrij zwakke bron is. Radio-AGN’s van vergelijkbare helderheden komen vaker voor
in grote sterrenstelsels dan AGN’s met hoge helderheden. Deze bron vertegenwoordigt dus
de meerderheid van de radio-AGN-populatie die in grote sterrenstelsels wordt gevonden. We
hebben ontdekt dat de radiojets de gasschijf in het centrum van het moederstelsel doorboren
en het koude moleculaire gas met hoge snelheden wegblazen. We hebben ook ontdekt dat de
electromagnetische straling van de AGN-activiteit in dit geval niet sterk genoeg is om bij te
dragen aan het verwijderen van koude gas. Enkel de radiojets zijn hier dus verantwoordelijk
voor. We schatten dat het centrum van het moederstelsel in fractie van zijn levensduur van
moleculair gas ontdaan zal zijn. We hebben onze resultaten ook vergeleken met voorspellingen
op grond van numerieke simulaties van radiojets die uitdijen in het omringende gas en vinden
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dat onze resultaten veel van deze voorspellingen bevestigen. Dit is de eerste studie die aantoont
dat zulke doorsnee radio-AGN’s inderdaad in staat zijn om significante feedback te veroorzaken
binnen het moederstelsel. Dit resultaat suggereert sterk dat de feedback van radio-AGN’s op
schalen kleiner dan de grootte van het moederstelsel in kosmologische modellen mee moet
worden genomen.

Er zijn uitgebreide onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van neutraal atomair gas in
radio-AGN’s tijdens de verschillende stadia van hun leven op de (bij benadering) huidige
leeftijd van het heelal. Om de relevantie van AGN-feedback voor de evolutie van sterrenstelsels
te begrijpen, hebben we vergelijkbare studies nodig voor verschillende tijdvakken van het
heelal. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten studies die met dit doel zijn uitgevoerd. Met de
VLA hebben we gezocht naar H i absorptie in radio-AGN’s die ongeveer 3,5 miljard jaar
geleden bestonden. Wij hebben hiermee aangetoond dat neutraal atomair gas op dat moment
in de geschiedenis van het heelal ongeveer even vaak voorkomt en op een vergelijkbare manier
beweegt in deze bronnen als in onze waarnemingen van het bronnen in huidige heelal. Met
behulp van de vernieuwde GMRT hebben we verder gezocht naar neutraal atomair gas in
radio-AGN’s van bijna 7 miljard jaar geleden. Hieruit bleek dat de fysische eigenschappen
van neutraal atomair gas anders zijn dan in dezelfde soort bronnen in het huidige heelal. Wij
konden dit nieuwe inzicht verschaffen dankzij de hoge gevoeligheid van de vernieuwde GMRT
een zorgvuldige selectie van de AGN.

H i absorptie kan worden waargenomen in elke bron die rijk is aan atomair gas dat zich voor een
heldere radio-AGN bevindt. Het kan dus gebruikt worden om sterrenstelsels te bestuderen
die moeilijk op een andere manier te detecteren zijn. In hoofdstuk 6 presenteren we een
voorbeeld van de detectie van een zwak sterrenstelsel dat gezien wordt doordat het straling
van een uitgebreide achtergrond verduistert. Deze zeldzame, toevallige superpositie van het
zwakke sterrenstelsel en de radiobron maakte het voor ons mogelijk om het sterrenstelsel tot
in detail te bestuderen. Dit werk diende als een voorbeeld van hoe zulke superposities ons in
staat stellen om zwakke sterrenstelsels te detecteren die anders in andere studies zouden zijn
gemist.

In dit proefschrift hebben meerdere radiotelescopen bebruikt om verschillende fasen van koud
gas te onderzoeken met verschillende ruimtelijke resoluties en op verschillende kosmische tijd-
stippen. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe inzichten over de impact die radio-AGN’s
kunnen hebben op hun moederstelsels en hoe deze impact kan variëren met de leeftijd van het
heelal. Grote onderzoeken met vele duizenden bronnen die gepland zijn met radiotelescopen
zoals de vernieuwde GMRT en de Square Kilometer Array-pathfinderfaciliteiten zullen ons een
ongeëvenaard beeld geven van de wisselwerking tussen de radio-AGN’s en hun moederstelsels,
waardoor ons begrip van de evolutie van sterrenstelsels revolutionair zal veranderen.
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