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De rol van actieve galactische kernen in de evolutie
van sterrenstelsels

Sterrenstelsels in ons universum zijn verdeeld in spiraalstelsels die actief
sterren aan het vormen zijn en zwaardere elliptische stelsels met weinig
sterformatie. Volgens onze huidige kennis evolueren spiraalstelsels door
middel van materiaal te vergaren vanuit de omringende ruimte, maar ook
door het samenvoegen met andere sterrenstelsels. Hierdoor wordt het
sterrenstelsel massiever en verandert het in een elliptisch sterrenstelsel en
zal de formatie van nieuwe sterren op den duur ophouden. Wat precies zorgt
voor het onderdrukken van sterformatie in massieve sterrenstelsels is nog
onduidelijk. Elk massief elliptisch sterrenstelsel heeft een superzwaar zwart
gat (SZZG) in zijn centrum. Een SZZG is een heel compact en dicht object
dat materiaal van zijn omringend sterrenstelsel naar zich toe trekt, door
zijn uitzonderlijk sterke aantrekkingskracht. Dit proces, ook wel accretie
genoemd, zorgt voor het vrijkomen van enorme hoeveelheden energie in
de vorm van licht. Dit licht kan het licht geproduceerd door sterren sterk
domineren, en als dit het geval is zeggen we dat het sterrenstelsel een actieve
galactische kern (AGK) bevat. AGK’s zijn in staat om krachtige twee-
zijdige bundels van relativistische deeltjes te lanceren, deze zijn het helderst
in het radio regime en worden ook wel radio jets genoemd. Radio jets
kunnen grotere afmetingen hebben dan sterrenstelsels, en zijn een specifieke
eigenschap van de zo genoemde radiosterrenstelsels. In Fig.1 laten we het
bekende Centaurus A zien, een mooi voorbeeld van een AGK. Deze AGK
wordt ook bestudeerd in dit proefschrift en laat de pracht en complexiteit
van deze astronomische objecten zien.

De stralings- en mechanische energie die bij AGK’s vrijkomt in de
vorm van licht of radio jets, interacteert met het interstellaire medium
(ISM) in het sterrenstelsel. Het ISM is materie dat voornamelijk uit gas
en stof bestaat en zich tussen de sterren in sterrenstelsels bevindt. De
interactie van de energie die bij een AGK vrij komt met het ISM wordt
AGK feedback genoemd. Afhankelijk van de temperatuur en dichtheid
kan het ISM gas in verschillende fases voorkomen: moleculair, atomair
en gëıoniseerd. De brandstof voor de vorming van nieuwe sterren in een
sterrenstelsel is voornamelijk koud moleculair gas.

Veel studies hebben aangetoond dat AGK feedback verantwoordelijk
is voor het opwarmen of zelfs volledig verwijderen van gas uit het
sterrenstelsel. Om deze reden, in combinatie met voorspellingen van
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Figuur 1 - Linker paneel. De zogenaamde binnen (onderste paneel) en buiten filament
(bovenste paneel) van Centaurus A, die bestaat uit meerdere wolken/filamenten van
gëıoniseerd gas, dat beschenen wordt door het licht van de AGK die zich in het centrum
van het sterrenstelsel bevind. Referentie: ESO. Middelste paneel. Optische en radio
observaties gecombineerd in de opname van Centaurus A waarin het mogelijk is om
de radio jets (in het oranje) te zien die tot ver buiten het sterrenstelsel reiken die
te zien is in het midden van de foto. Referentie: Capella Observatory (optisch),
met radio data van I. Feain, T. Cornwell, en R. Ekers (CSIRO/ATNF), R. Morganti
(ASTRON), en N. Junkes (MPIfR). Rechter paneel. Observaties in zes verschillende
banden van het elektromagnetische spectrum (bovenste gedeelte) en een gecombineerde
opname van röntgenstraling, optisch, sub-millimeter en radio van de centrale gebieden
van Centaurus A (onderste gedeelte). Een ander paar van sterkere gecollimeerde
radio jets zijn zichtbaar in combinatie met een band van stof die het licht van het
sterrenstelsel absorbeert. Referentie: röntgenstraling (NASA/CXC/M. Karovska et
al.); Radio 21-cm opname (NRAO/VLA/J.Van Gorkom/Schminovich et al.), Radio
continuum opname (NRAO/VLA/J. Condon et al.); Optisch (Digitized Sky Survey
U.K. Schmidt Image/STScI); Ultraviolet (NASA/JPL/Caltech/SSC); Mid-Infrarood
(NASA/JPL/Caltech/J.Keene(SSC/Caltech)). Opname van Ángel R. López-Sánchez
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kosmologische simulaties, hebben AGK’s meer aandacht gekregen in studies
betreffende de evolutie van sterrenstelsels. Tegenwoordig wordt AGK
feedback gezien als het belangrijkste mechanisme voor het onderdrukken
van sterformatie in massieve sterrenstelsels. Maar er zijn nog veel open
vragen met betrekking tot deze kwestie. De exacte fysische mechanismen
die een rol spelen in AGK feedback zijn nog onduidelijk en vaak moeilijk
te observeren, zelfs met krachtige telescopen.

Een ideale manier om de effecten van AGK activiteit te bestuderen is
door middel van het gas in het ISM van het sterrenstelsel waar te nemen.
Gas is de brandstof voor AGK activiteit (gestimuleerd door middel van
accretie van materiaal op het SZZG), maar is ook de component die het
meeste bëınvloed wordt door de energie die vrijkomt door de AGK feedback.

De accretie van gas op het SZZG is lastig te bestuderen vanwege het
feit dat het op zeer kleine astronomische schalen plaatsvindt die moeilijk te
observeren zijn met huidige telescopen. Volgens ons huidige begrip zijn er
een aantal processen die materiaal naar het centrum van het sterrenstelsel
vervoeren en die als brandstof voor het SZZG dient. Recente studies
beginnen gas te vinden in roterende schijven om het SZZG in het centrum
van enkele AGK’s. Deze worden circum-nucleaire schijven genoemd die uit
gas in verschillende fases bestaan en kunnen als bron van brandstof voor de
AGK dienen. Het zwaarder worden van het SZZG wordt gereguleerd door
verscheidene mechanismen die op kleine schalen werkend zijn en nauwelijks
bekend zijn.

Met betrekking tot AGK feedback weten we dat de uitgaande energie
van een AGK in staat is het gas binnen en buiten het sterrenstelsel
te bëınvloeden. Afhankelijk van het type uitgaande energie (stralings,
mechanisch), kennen we twee types AGK feedback: straling en mechanisch.
De straling van de AGK is in staat om significante druk op het omringende
gas uit te oefenen en dit resulteert in zogenoemde AGK uitstromen. Dit
zijn de belangrijkste manifestaties van stralings AGK feedback. Anderzijds
hebben we het over mechanisch AGK feedback als gas weggedrukt wordt
door de expansie van radio jets. Globaal gezien spelen stralings en
mechanische AGK feedback twee verschillende rollen in de evolutie van
sterrenstelsels. Waarnemingen laten zien dat AGK’s in staat zijn om gas
van verschillende fases te versnellen maar voornamelijk moleculair gas in
het ISM. We noemen het verplaatste gas dat versneld is tot hoge snelheden
door de AGK een uitstroom. Uitstromen van gas beroven de brandstof
voor sterformatie. Hierdoor denkt men dat stralings AGK feedback de
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meest voorkomende manier is om sterformatie te onderdrukken en daarmee
de evolutie te stoppen van een massief elliptisch stelsel. Anderzijds
wordt AGK radio jet activiteit waargenomen op grotere schalen, buiten
sterrenstelsels, waardoor het diffuse gas om het sterrenstelsel opgewarmd
wordt. Dit weerhoudt het sterrenstelsel er van om nieuw gas te vergaren
vanuit zijn omgeving en dus om nieuwe sterren te vormen. In het kort,
radio jets voorkomen de vorming van nieuwe sterren. Er is toenemend
bewijs dat radio jets ook op kleinere, galactische schalen kunnen werken en
gasuitstromen kunnen veroorzaken. Dit heeft de interesse gewekt in radio
jets die ook bij kunnen dragen aan het verlagen van de formatie van sterren.

AGK feedback is voornamelijk onderzocht vanwege het ‘negatieve’ effect
op de sterformatie, anderzijds heeft men recentelijk ontdekt dat radio jets in
bepaalde omstandigheden ook een ‘positief’ effect kunnen hebben en juist
de formatie van nieuwe sterren kunnen stimuleren. Dit proces wordt jet-
gëınduceerde sterformatie genoemd en komt voor wanneer wolken van gas
worden samengedrukt door de interactie met radio jets en zodoende sterren
beginnen te vormen. Tot nu toe zijn er slechts een klein aantal duidelijke
voorbeelden van positieve AGK feedback en de impact ervan op de evolutie
van een sterrenstelsel is nog onzeker.

Het ideale type radiosterrenstelsel dat gebruikt kan worden om het
belang van radio jets op galactische schalen te bestuderen zijn zogenaamde
‘compacte radiosterrenstelsels’. Men denkt dat deze radiosterrenstelsels de
eerste evolutionaire fase vertegenwoordigen van de klassieke en meer uit-
gestrekte radiostelsels. Compacte radiosterrenstelsels vertonen intrinsieke
kleinschalige radio jets die niet verder reiken dan het sterrenstelsel en zich
uitbreiden binnen het ISM. Het effect van AGK feedback, dat voornamelijk
gerelateerd is aan de expansie van de radio jets die het gas voortstuwen,
is duidelijk aanwezig in dit type bronnen. Gëıoniseerde gasuitstromen
zijn vaak gedetecteerd in dit soort bronnen en hebben hogere snelheden
vergeleken met gasuitstromen in uitgebreide radiosterrenstelsels. Daarnaast
behoren compacte radiosterrenstelsels tot de weinige sterrenstelsels die
gevallen tonen van uitstromen met meerdere gas fasen en uitstromen van
gas in verschillende fasen vinden tegelijkertijd plaats.

Tot slot zouden compacte radiostelsels inzicht kunnen geven in hoe
uitstromen versneld worden. Schokken die ontstaan door AGK uit-
stromen/jets die een interactie hebben met het omringende gas zijn een
veelbelovend mechanisme voor het versnellen van uitstromen. De relevantie
hiervan voor het versnellen (en opwarmen) van het uitstromende gas is nog
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niet duidelijk. De nieuwgeboren AGK’s in compacte radiosterrenstelsels
hebben een sterke interactie met het omringende ISM zijn, dit verschaft
de ideale omstandigheden voor het voorkomen van schokken en ze te
bestuderen.

Gas uitstromen

Gas uitstromen zijn een van de duidelijkste manifestaties van het AGK
feedback proces. Ze zijn nagenoeg altijd aanwezig in de meest heldere
AGK’s en zijn waargenomen op verschillende schalen, variërend van het
binnenste deel van een sterrenstelsel tot ver buiten een sterrenstelsel.
Deze zijn aangetroffen in verschillende gas fasen (gëıoniseerd, atomair en
moleculair gas). Er zijn indicaties dat de energie van een radiosterrenstelsel
nauw gerelateerd is aan de bewegingen van het gas in het ISM en dat de
radio jets een belangrijke of zelfs een dominante rol spelen in het verstoren
van het ISM in van een sterrenstelsel.

De verschillende gas fasen van uitstromen zijn bestudeerd door gebruik
te maken van waarnemingen in verschillende delen van het elektromag-
netische spectrum. Gëıoniseerd gas wordt waargenomen in het optische
domein, atomair gas voornamelijk in het radio regime en moleculair gas
wordt meestal waargenomen in het infrarood en sub-millimeter gebied.
Ondanks waarnemingen die gedaan zijn in deze verschillende gebieden van
het spectrum, is het nog onduidelijk hoe, en of, de verschillende fasen van
het uitstromende gas gerelateerd zijn.

Er zijn maar weinig voorbeelden bekend van AGK’s en die bekend
zijn voornamelijk gerelateerd aan compacte radiosterrenstelsels, waarbij
waarnemingen in verschillende golflengtegebieden aantonen dat uitstromen
kunnen bestaan uit gas in verschillende fasen. Voor andere sterrenstelsels
is de situatie nog onduidelijk en er kunnen nog geen algemene conclusies
worden getrokken. Aan de andere kant zien we dat sommige uitstromen
bestaan uit gas in één fase. Echter, de meest recente studies tonen aan dat
uitstromen van moleculair gas een significante hoeveelheid gëıoniseerd gas
met zich meenemen. Maar de door het kleine aantal en de verschillende
types AGK’s die bestudeerd zijn is dit resultaat niet definitief en is een
betere kennis van de fysica van uitstromen nodig om dit te bevestigen.

Daarnaast is er de onverwachte ontdekking van uitstromen bestaande
uit koud (atomair en moleculair) gas. Zulke koude uitstromen werden niet
vermoed gezien het ISM opgewarmd wordt door de AGK feedback. Een
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mode dat recentelijk meer geloofwaardigheid gekregen heeft voorspelt dat
het koude gas gevormd wordt in uitstromen door het afkoelen van het gas
dat door AGK feedback opgewarmd is, in plaats van het effect van AGK
feedback te overleven en er door versneld te worden.

Een gas uitstroom en zijn impact op het sterrenstelsel worden meestal
aangeduid door de mate van massatransport van de uitstroom, die een
indicatie geeft van de hoeveelheid gas dat weggedragen wordt door de
uitstroom. Daarnaast geeft het ook een indicatie van uitstroomefficiëntie
die aangeeft hoeveel energie nodig was voor de uitstroom ten opzichte van de
totale energie die opgewekt wordt door accretie van materiaal op het SZZG.
De precieze uitwerking die uitstromen hebben op de mate van stervorming
in sterrenstelsels is nog niet duidelijk. Er zijn gevallen bekend die laten zien
dat uitstomen in staat zijn om starformatie langs hun pad stil te leggen.
Daarnaast weten we nog steeds niet hoeveel gas van een gasuitstroom het
sterrenstelsel verlaat en hoeveel gas terug valt.

Dit proefschrift

In dit proefschrift behandel ik een aantal open vragen met betrekking tot
AGK feedback en de mechanismen die betrokken zijn bij de accretie van
gas op een SZZG. Dit is gedaan door het gëıoniseerd en moleculair gas in
radiosterrenstelsels te bestuderen met verschillende waarneemtechnieken,
vooral in het optische domein, maar ook in het infrarood. Met name
bestudeer ik nabijgelegen radiosterrenstelsels om het effect dat radiojets
kunnen op hebben op het ISM te begrijpen. Deze sterrenstelsels stelden
mij in staat om de complexiteit en de vele facetten van het AGK feedback
fenomeen te onderzoeken en begrijpen. In het volgende vat ik de open
onderwerpen samen die in dit proefschrift bestudeerd zijn samen met de
belangrijkste resultaten.

• De rol van radiosterrenstelsels in het voortstuwen van
gasuitstromen

Mijn studie van compacte en jonge radiostelsels bevestigt de cruciale
rol die radio jets hebben bij het verstoren van het ISM van een
sterrenstelsel. Ik vind dat de meer krachtige radiosterrenstelsels
de duidelijkste gevallen laten zien uitstromen met meerdere gas
fasen (Hoofdstuk 7). Bovendien zijn er aanwijzingen dat uitstromen
voornamelijk aangedreven worden door radio jets in plaats van
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straling van de AGK (Hoofdstuk 7). Dankzij de studie van Centaurus
A vind ik dat ook de expanderende jets van minder krachtige
radiostelsels het gas in het ISM kunnen comprimeren (Hoofdstuk 2
en 3).

• De accretie van materiaal op het SZZG en hoe de AGK
activiteit gestimuleerd wordt

Door het bestuderen van compacte en jonge radiosterrenstelsels,
waarvan de AGK activiteit onlangs gestart is, laat ik zien dat een
potentieel reservoir van gas dat gebruikt kan worden om de AGK-
activiteit te stimuleren voor kan komen in een schijf van moleculair
en gëıoniseerd gas die om het centrale SZZG roteert in de centrale
gebieden van het sterrenstelsel (Hoofdstuk 5 en 6). Bovendien de
detectie van koud gas waarvan de snelheid niet overeenkomt met de
rotatie van de circum-nucleaire schijf suggereert dat invallende wolken
van koud materiaal een manier is om het SZZG te voeden (Hoofdstuk
5).

• De efficiëntie van AGK feedback

Voor het gëıoniseerde gas speelt de dichtheid van het uitstromende
gas een belangrijke rol in de berekeningen om de AGK-efficiëntie
te bepalen. Dankzij een nieuwe methode vind ik dat uitstromend
gëıoniseerd gas hoge dichtheden kan bereiken. Hierdoor kan ik
afleiden dat slechts een klein deel van de beschikbare energie afkomstig
van accretie van gas op de SMBH gebruikt wordt om gëıoniseerde gas
uitstromen voort te stuwen. Dit betekent dat AGK feedback met een
lage efficiëntie kan werken (Hoofdstuk 6).

• De relatie tussen verschillende gasfasen in een gasuitstroom

Ik gebruik jonge radiobronnen als een klok om verschillende evolu-
tionaire stadia van uitstromen waar te nemen. Door dit te doen vind
ik aanwijzingen ter ondersteuning van het scenario waarin koud uit-
stromend gas ontstaat in de uitstroom als het schok-gëıoniseerde gas
afkoelt (Hoofdstuk 6). Dit houdt in dat uitstromen van gëıoniseerd
gas kenmerkend zijn voor de vroege evolutionaire fasen van een
uitstroom terwijl uitstromen van koud gas een meer geëvolueerd
stadium vertegenwoordigen.
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• De aanwezigheid en de relevantie van jet-gëınduceerde ster-
vorming

De studie van Centaurus A heeft mij in staat gesteld te laten zien
hoe stervorming plaats kan vinden onder invloed van de (stralings
en mechanische) energie van de AGK en hoe dit gestimuleerd wordt
door de radio jet. Het aantal nieuw gevormde sterren is klein en
de gestimuleerde stervorming is beperkt tot kleine gebieden, met
nauwelijks effect op het omringende gas. Echter, afhankelijk van de
algehele efficiëntie van dit proces binnen het gebied dat beinvloed
door de jet/AGK, zou dit een belangrijke manier kunnen zijn om
nieuwe sterren te vormen. Dit heeft de potentie om verder te worden
onderzocht met nieuwe waarnemingen en gedetailleerde simulaties van
AGK feedback (Hoofdstuk 4).

• Relevantie van schokken in AGK gedreven uitstromen

Mijn resultaten laten zien dat snelle schokken (met snelheden variërend
van 500 km/s tot wel duizenden km/s) kunnen worden gedreven door
de expansie van radio jets door het ISM van een radiosterrenstelsel en
dat ze een gangbare manier zijn om het ISM te verwarmen en het gas
van uitstromen te versnellen. Dit toont het belang aan van verdere
ontwikkeling van schokmodellen, om het effect van schokken te testen
onder verschillende omstandigheden van het gas, en in het algemeen
in het kader van AGK feedback (Hoofdstuk 6).

• De verschillende fasen van het ISM in radiosterrenstelsels

Ik vind indicaties dat het gëıoniseerde gas gevoeliger lijkt voor de
effecten van AGK feedback in radiosterrenstelsels dan andere fases
van het gas. Het koudere atomaire gas wordt meestal gevonden in
stabiele configuraties, zoals regelmatig roterende schijven die mogelijk
gerelateerd zijn aan het voeden van het SZZG (Hoofdstuk 7). Dit zou
kunnen suggereren dat voor een uitstroom, de atomaire gasfase alleen
een korte overgangsfase is die zich voordoet wanneer gëıoniseerd gas
afkoelt en moleculair gas wordt. Door de korte duur hiervan zou dit
dus lastig waar te nemen zijn. Daarnaast lijken radiosterrenstelsels
die de snelste uitstromen van gëıoniseerd gas hebben, weinig atomair
gas in het ISM te hebben (Hoofdstuk 7). Dit is een mogelijke indicatie
dat AGK feedback in staat is om een significante hoeveelheid atomair
gas te verwarmen in het ISM van een sterrenstelsel.
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