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SAMENVATTING: KOUD GAS IN HET CENTRUM VAN
RADIO-LUIDE STERRENSTELSELS

Actieve kernen van sterrenstelsels, of Active Galactic Nuclei (AGN), behoren tot de
meest energetische bronnen in het heelal. Ze worden gevoed door de accretie van
materie door het superzwaar zwart gat (SMBH) in het midden van het sterrenstelsel.
In tot ∼ 30% van de AGN (Best et al., 2005) straalt het SMBH energie uit in de vorm
van relativistische jets van radioplasma. Deze AGN worden ook wel radioluide AGN
genoemd. Andere AGN zijn radiostil; deze stralen het grootste deel van hun energie
uit in de vorm van straling. Eén van de meest bestudeerde nabijgelegen radio AGN
is Centaurus A, afgebeeld in Figuur 6.11. De radio emissie wordt in oranje en blauw
weergegeven. Hierin kunnen drie verschillende componenten worden onderscheiden: de
kern in het centrum van het sterrenstelsel, de jets die uit de galactische schijf stromen
en de lobben die zich uitstrekken tot in de halo van het sterrenstelsel. Vanwege hun
energetische output wordt gedacht dat AGN een cruciale rol spelen in de evolutie van
sterrenstelsels en hun omgeving. Dit gebeurt door een proces dat ‘AGN feedback’
wordt genoemd. In kosmologische simulaties is deze feedback een belangrijke factor
die zorgt voor gas depletie van het sterrenstelsel, dat afkoeling van het ISM voorkomt en
uiteindelijk de formatie van sterren in de kiem smoort (b.v. Springel et al. 2005b; Schaye
et al. 2014; Schaller et al. 2015; Harrison 2017).
De vorming van sterren in gesimuleerde sterrenstelsels kan vergeleken worden
met een bestaand sterrenstelsel, evenals de co-evolutie van het SMBH en de centrale
verdikking van het sterrenstelsel (Croton et al., 2006; Booth & Schaye, 2009;
Faucher-Giguère & Quataert, 2012; DeBuhr et al., 2012; King & Nixon, 2015). Bewijs
voor het bestaan van feedback in AGN is gedetecteerd (b.v. McNamara & Nulsen 2007;
Birzan et al. 2004; Harrison 2017) door het geïoniseerde, moleculaire en atomaire gas
te bestuderen. Enkele van de gedetecteerde feedbackprocessen zijn: gaten in het hete
gas van clusters (b.v. Boehringer et al. 1993; Fabian et al. 2006; Birzan et al. 2012),
sterke stralingswinden (b.v. Pounds et al. 2003; Tombesi et al. 2010; Rupke & Veilleux
2011) en snelle gas uitstromen gedreven door radio jets (b.v. Holt et al. 2008; Morganti
et al. 2005b; Tadhunter et al. 2014). Op Figuur 6.11 is het bijvoorbeeld mogelijk
om de interactie waar te nemen tussen de radio lobben en de röntgen straling van het
intergalactische medium. Een van de voornaamste onopgeloste vraagstukken over AGN
feedback is het kwantificeren van het effect op de evolutie van het sterrenstelsel, i.e.
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de efficiëntie van de feedback. Alhoewel de jets van AGN genoeg mechanische kracht
lijken te hebben om het ISM van het gast sterrenstelsel te beïnvloeden (b.v. McNamara &
Nulsen 2012), is de waargenomen massa van een gas uitstroom uit het gas sterrenstelsel
gedreven door AGN activiteit over het algemeen te klein om de ster vorming in het
sterrenstelsel significant te reduceren. Als gevolg hiervan is het moeilijk om de hoge
feedback efficiëntie die simulaties vereisen, waarbij al het gas met hoge snelheid uit het
sterrenstelsel gestoten wordt en ster formatie uitdooft, te rijmen met de lage feedback
efficiëntie die in werkelijkheid gevonden wordt. Daarnaast is het onduidelijk welke
mechanismen deze uitstromen genereren voor de verschillende condities van het ISM.
Stralingswinden van de AGN kunnen een belangrijke oorzaak zijn (b.v. Veilleux et al.
2005; Fabian 2012). In radioluide AGN kunnen de uitstromen ook geassocieerd zijn met
de expansie van de radio jets (b.v. Morganti et al. 2005b; Kanekar & Chengalur 2008;
Tadhunter et al. 2014).
Bij het bestuderen van de interactie tussen de energie die vrijkomt uit de AGN en
het interstellair medium, i.e. de effecten van AGN feedback, bieden radioluide AGN
verschillende voordelen ten opzichte van radiostille AGN. Om te beginnen bevatten
radioluide bronnen vaak alle potentiële drijvingsmechanismen van gas uitstromen, zoals
AGN stralingswinden en radio jets. Daarnaast is het bij radio AGN mogelijk om de
leeftijd van de radio nucleaire activiteit te bepalen. Dit maakt het mogelijk om de
effecten van feedback op het gaststerrenstelsel te bestuderen in verschillende stadia van
de activiteit.

Koud gas in radio AGN
Rondom veel radio AGN is een circum nucleaire schijf, of torus, van gas te zien. Het
grootste deel van het gas in de circumnucleaire regio’s van AGN is koud (T . 103 K), in
de moleculaire en atomaire fase. Een deel van dit gas vormt waarschijnlijk de brandstof
voor de nucleaire activiteit van het SMBH, terwijl de energie die vrijkomt uit de AGN de
verdeling, kinematica en fysische condities van het gas kan veranderen, i.e. veroorzaakt
de effecten van AGN feedback. Bewijs hiervoor kan bijvoorbeeld gevonden worden in de
uitstromen die worden gedetecteerd in de neutrale, moleculaire en geïoniseerde toestand
van het gas, waarbij de belangijkste component koud is (b.v. Morganti et al. 2005b;
Feruglio et al. 2010; Cicone et al. 2013). Zo is atomair waterstof (H i) in bijna 40%
van de vroegtype sterrenstelsels gedetecteerd (Serra et al., 2012) en is de aanwezigheid
hiervan (ten minste in sommige gevallen) aangetoond tot in de circum nucleaire regio’s
van deze sterrenstelsels (b.v. Conway & Blanco 1995; Gallimore et al. 1999; Emonts
et al. 2010). Derhalve kunnen waarnemingen van het atomaire waterstof in de centrale
regio’s van radio AGN wellicht het karakteriseren van de kinematica en de fysische
eigenschappen (b.v. kolomdichtheid, temperatuur) van dit H i mogelijk maken. Tevens
kan zo worden begrepen hoe het H i beïnvloed wordt door de uit de AGN vrijkomende
energie en antwoord gegeven worden op de vraag of en hoe het H i gas bijdraagt aan het
voeden van het SMBH.
In radio AGN kan atomaire waterstof worden gedetecteerd in absorptie tegen de 1.4
GHz continuum emissie van de actieve kern (b.v. Dickey 1982; Heckman et al. 1983;
van der Hulst et al. 1983). Een voordeel van H i absorptie is dat de detectie hiervan
afhangt van de sterkte van het achtergrond continuum, en niet van emissie van het gas
zelf.
De H i absorptielijnen geassocieerd met gas in radio AGN hebben vele verschillende
vormen, breedtes, sterktes en ligging ten opzichte van de systemische snelheid. Gas met
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Fig. 6.11: Multi-golflengte beeld van het radio AGN Centaurus A. De 870-micron
submillimeter data, afkomstig van LABOCA op APEX, wordt weergegeven in oranje. De
rontgen data van de Chandra X-ray Observatory wordt weergegeven in blauw. Zichtbaar
licht data van de Wide Field Imager (WFI) op de MPG/ESO 2.2 m telescoop in La
Silla, Chili tonen de sterren en de karakteristieke stofgordel van het sterrenstelsel, bij
benadering in de ‘werkelijke kleur’. Bron: ESO press release: https://www.eso.org/
public/images/eso0903a/.

de systeem snelheid heeft geen bewegingen langs de gezichtslijn. Dit gas is doorgaans
geassocieerd met een roterende schijf van neutraal waterstof. In Centaurus A wordt
bijvoorbeeld H i absorptie gedetecteerd bij de systeem snelheid van het sterrenstelsel
(vsys = 547 km s−1 , b.v. van der Hulst et al. 1983; Struve et al. 2010, zie Fig. 6.12). Door
de informatie uit H i absorptie en emissie te combineren, is het mogelijk om te bevestigen
dat de bulk van de absorptielijn (rechtsonder in Figuur 6.12) wijst op gas dat roteert in
een schijf (Struve et al., 2010). Aangezien het geabsorbeerde gas zich altijd vóór het
radio continuüm bevindt, duidt een roodverschuiving van de snelheid van het gas ten
opzichte van de systeem snelheid erop dat het gas zich naar de radiobron toe beweegt. In
sommige gevallen is de roodverschuiving van de lijn zo groot dat dit niet verklaard kan
worden door projectie effecten en wijst de H i lijn op gas dat in de AGN valt en zo diens
radio activiteit voedt. Zulke lijnen zijn gedetecteerd in vroegtype sterrenstelsels met radio
AGN (van Gorkom et al., 1989). Als er daarentegen een blauwverschuiving ten opzichte
van de systeem snelheid van het sterrenstelsel wordt gedetecteerd, beweegt het gas zich
van de radio bron af. Zulke absorptielijnen zijn geassocieerd met uitstromen van H i
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Fig. 6.12: H i absorptie gedetecteerd in verschillende gebieden van Centaurus A. In het
bovenste kader verbeelden de witte contouren de H i absorptie. Contouren in zwart
duiden op H i emissie. Absorptie bij de systeem snelheid van het sterrenstelsel toont
een regelmatig roterende schijf van H i gas [Image credit Struve et al. 2010].

gas veroorzaakt door de radio activiteit. In een klein aantal radio AGN (b.v. NGC 1266,
Alatalo et al. 2011; IC 5063, Morganti et al. 1998; 3C 293, Morganti et al. 2003; Mahony
et al. 2013) is H i gedetecteerd met erg lage optische diepte (τpeak . 0.5) en bij blauw
verschoven snelheden die de rotatie snelheid van het sterrenstelsel overschrijden. Hoge
resolutie waarnemingen, waarmee de absorptie ruimtelijk opgelost is ten opzichte van de
radio jets, laten zien dat H i absorptie in deze bronnen een uitstroom van gas is, die wordt
gedreven door de expansie van de jets.
H i absorptie studies bereiken lagere kolomdichtheid bij hogere roodverschuivingen
dan H i emissie studies. Om deze reden zijn er de afgelopen jaren meerdere H i absorptie
studies van radio sterrenstelsels gedaan,b.v. Vermeulen et al. 2003; Pihlström et al.
2003; Gupta et al. 2006; Emonts et al. 2010; Allison et al. 2012; Chandola et al.
2013; Allison et al. 2014; Geréb et al. 2014; Glowacki et al. 2017; Curran et al. 2017.
Deze studies onderzoeken het gas in de circum nucleaire regio’s van AGN en hebben
interactie geïdentificeerd tussen het gas en de radio nucleaire activiteit, bijvoorbeeld
binnenvallende wolken en uitstromen van H i gas. Echter, deze onderzoeken blijven
beperkt tot een klein aantal objecten. Een H i absorptie survey zal het mogelijk maken om
de interactie tussen H i gas en de radio activiteit voor een grote steekproef te bestuderen
en zo statistisch sterkere uitspraken te kunnen doen over de verdeling en kinematica van
het H i in de centrale regio’s van AGN en de interactie van het koude gas met de radio
activiteit.
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Eén van de voornaamste resultaten van de eerder genoemde H i absorptie studies is
dat compacte radio AGN (i.e. waarschijnlijk jonge radio AGN) bijzonder rijk aan H i
zijn vergeleken met meer uitgespreide radiobronnen. Geréb et al. (2014) beschrijven
stacking experimenten met H i absorptie waaruit blijkt dat in compacte AGN de H i
absorptie lijn doorgaans breder is; mogelijk omdat het gas naast rotatie ook turbulente
kinematica heeft. Gegeven het feit dat de radio emissie in compacte bronnen zich geheel
binnen het gaststerrenstelsel bevindt is het mogelijk dat het H i turbulent is vanwege de
wisselwerking met de radiobron.
In de eerste hoofdstukken (Hoofdstukken 1, 2, 3) van dit proefschrift wordt de studie
van H i absorptie in radio AGN uitgebreid tot een statistisch verantwoorde steekproef van
sterrenstelsels. Deze steekproef omvat H i absorptie studies van 248 bronnen met radio
fluxen boven S 1.4 GHz 30 mJy, uitgevoerd met de Westerbork Synthese Radioteleskoop
(WSRT). Met dit onderzoek werd de hoeveelheid H i gas in nabijgelegen radio AGN
bepaald, evenals de verdeling en kinematika. Door analyse van de eigenschappen van
de H i absorptielijnen werd gas dat interactie heeft met de radio bron gevonden. De
grootte van de steekproef maakt het mogelijk om te begrijpen hoe het H i gas zich
verhoudt tot de andere componenten van het ISM, zoals het warme stof, en hoe het H i gas
interacteert met de nucleaire radio emissie. De resultaten van dit onderzoek vormen ook
het startpunt voor de geplande blinde H i absorptie studies van de Square Kilometre Array
(SKA) precursors en pathfinders (de Search for H i with Apertif (SHARP), de MeerKAT
Absorption Line Survey (MALS) met de Zuid-Afrikaanse SKA precursor MeerKAT, de
First Large Absorption Survey in H i (FLASH) with ASKAP). Deze surveys hebben tot
doel de H i absorptie in kaart te brengen voor veel zwakkere bronnen en van bronnen op
grotere afstand (z ∼ 1). Tevens moeten de studies nieuw licht werpen op de wisselwerking
tussen het H i en de radio nucleaire activiteit.
In de afgelopen jaren (2013-2017) is de Westerbork Synthese Radioteleskoop
uitgerust met nieuwe phased array feed ontvangers, Apertif (Oosterloo et al., 2010b).
Om deze reden is, tijdens het ombouwen, het aantal werkende schotels teruggebracht
van 14 naar 6. Dit vormde een sterke beperking voor de inzetbaarheid van de telescoop
voor H i emissie studies, maar maakte het mogelijk om tot aan het moment dat de
telescoop gesloten werd voor de laatste upgrade nog zoveel mogelijk radio bronnen te
observeren. Dit maakt de H i absorptie studie zoals gepresenteerd in dit proefschrift het
laatste grote project die uitgevoerd is met de oude WSRT. De voornaamste beperking
van H i absorptie studies is dat alleen het gas langs de gezichtslijn naar de bron van
het achtergrond continuüm gedetecteerd wordt. Dit beperkt de mogelijkheid van het
verkrijgen van een compleet beeld van de interactie tussen de radio activiteit en het
omliggende ISM. Bovendien is in het binnenste van radio AGN moleculair gas in grotere
hoeveelheden aanwezig dan H i (b.v. Combes et al. 2013; García-Burillo et al. 2014). Om
tot een compleet begrip van de verschillende fysische mechanismen die een rol spelen
bij de interactie tussen het ISM en de radio activiteit te komen, is het cruciaal om ook de
verdeling en kinematica van het moleculaire gas in de centrale regio’s van actieve kernen
te bestuderen.
De laatste jaren hebben millimeter- en sub-millimetertelescopen, zoals de Atacama
Large Millimeter and submillimeter Array (ALMA) en de Northern Extended Millimeter
Array (PdBI-NOEMA), met hoge ruimtelijke en spectrale resolutie het moleculaire gas
in de centrale regio’s van radio AGN gedetecteerd, waardoor de wisselwerking tussen
het moleculaire gas van het ISM en de nucleaire activiteit bestudeerd kon worden. Zo
is bij radio AGN vaak een circum nucleaire schijf of torus van moleculair gas te zien,
die mogelijk de brandstof is van de nucleaire activiteit. Bij sommige van deze bronnen
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suggereert de kinematica van het moleculaire gas dat het mogelijk in de radio bron valt
en zo wellicht het AGN van brandstof voorziet (b.v. NGC 1433, Combes et al. 2013;
NGC 1466, Combes et al. 2014; 3C293, (Labiano et al., 2013)). Bij andere AGN
daarentegen is een uitstroom van moleculair gas zichtbaar, die is geassocieerd met ofwel
de expansie van de radio jets ofwel de stralingswinden van het AGN (b.v. NGC 1266,
Alatalo et al. 2011; NGC 1068, García-Burillo et al. 2014, 2016; IC 5063, Morganti
et al. 2015; Dasyra et al. 2016). Daarom zijn waarnemingen van het moleculaire gas
cruciaal om te begrijpen hoe radio AGN gevoed worden en hoe feedback van de AGN
het ISM en de evolutie van het gaststerrenstelsel kan veranderen.
In het tweede deel van dit proefschrift wordt aangetoond dat alleen multi-golflengte
observaties van het neutrale en moleculaire gas, met hoog ruimtelijk en spectraal
oplossend vermogen, een compleet beeld kunnen geven van de interactie tussen de
radio activiteit en het omringende ISM. In hoofdstuk IV, V en VI worden H i, H 2 1-0
S(1) (2.12 µm) en de koolstofmonoxide (12 CO (2–1) bij 230 GHz) observaties van
de circumnucleaire regio’s van een jong, nabijgelegen radio AGN (PKS B1718–649,
DL ∼ 62 Mpc) gepresenteerd. De moleculaire waterstof werd waargenomen via de H 2
1-0 S(1) lijn met de Integral Field Unit SINFONI, en het 12 CO (2–1) met ALMA. Alleen
de gecombineerde data van alle waarnemingen onthult dat in de binnenste 75 pc van PKS
B1718–649 meerdere wolken van neutraal en moleculair gas in de richting van de radio
bron bewegen, en waarschijnlijk de recent opgetreden radio activiteit voeden.

Opbouw van dit proefschrift
Hoofdstuk 1 behandelt de eigenschappen van 32 H i absorptielijnen die gedetecteerd
werden bij het observeren van 101 radio AGN’s met power log P1.4 GHz (W Hz−1 ) >
24
in het roodverschuivinsinterval 0.02 < z < 0.25 en met spectroscopisch
geïdentificeerde optische tegenhanger in de Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Deze
studie introduceert een nieuwe aanpak voor het karakteriseren van de eigenschappen
van de absorptieprofielen en relateert hun breedte, vorm en verschuiving ten opzichte
van de systeem snelheid aan de eigenschappen van de radio AGN, zoals radiosterkte
en evolutionair stadium van de radiobron. De H i absorptielijnen in compacte bronnen,
waar de radio jets ingebed zijn in het gaststerrenstelsel, hebben vaak de karakteristieken
van onbestendig gas, i.e. blauwverschoven zwakke vleugels en brede en asymmetrische
profielen. Deze eigenschappen suggereren dat in compacte AGN sterke interacties tussen
het AGN en het circum nucleaire gas vaker plaatsvinden, waarschijnlijk omdat jonge
radio jets hun weg vinden door het omringende interstellaire medium.
Voortbouwend op deze studie behandelt Hoofdstuk 2 de uitbreiding van dit
soort onderzoek naar de lagere radiofluxen (i.e. naar lagere radio vermogen, tot aan
log P1.4 GHz (W Hz−1 )∼ 22.5). Deze survey was de laatste van de WSRT, voor de
overgang naar de ‘new phases array feed receivers’ (Apertif, Oosterloo et al. 2010b).
De totale steekproef (inclusief de objecten beschreven in Hoofdstuk 1) van 248 objecten
beslaat een breed spectrum van radiosterktes. Deze vertegenwoordigen de overgrote
meerderheid van de populatie radio AGN’s. De detectie fractie van H i absorptie is
27% ± 5.5% en varieert niet met roodverschuivingen (0.02 < z < 0.25) en radio vermogen
(22.5 < log P1.4 GHz (W Hz−1 )< 26.2). Naarmate het radio vermogen toeneemt neemt
de kans op het aantreffen van H i gas met een kinematiek die afwijkt van reguliere
rotatie toe. In de grote meerderheid van deze gevallen is het H i profiel asymmetrisch
met een significante blauwverschuivingscomponent. Dit wordt met name gezien bij
bronnen met log P1.4 GHz (W Hz−1 ) > 24 waar de radio emissie klein is, mogelijk omdat
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deze radio bronnen jong zijn. Hetzelfde wordt gevonden bij bronnen die helder zijn
in het mid-infrarood, i.e. bronnen die rijk zijn aan warm stof. In deze bronnen wordt
het uitstromen van H i waarschijnlijk verklaard door het effect van de interactie met
de radio jet. Omgekeerd wordt in stof-arme sterrenstelsels en in bronnen bij alle radio
vermogens alleen H i aangetroffen in de vorm van een roterende schijf. Bronnen waar H i
gas niet gedetecteerd is werden gebruikt voor ‘stacking’ experimenten om de resultaten
van de metingen uit hoofdstuk I te vergelijken met observaties van H i emissie in normale
vroegtype sterrenstelsels.
Hoofdstuk 3 presenteert het programma MoD_AbS, dat is ontwikkeld om de verdeling
van het in absorptie gedetecteerde H i af te leiden. Dit hoofdstuk laat de toepassingen zien
van MoD_AbS op een sub-set van compacte bronnen waar in het onderzoek beschreven in
Hoofdstuk 3 H i gedetecteerd is, en of dit gerelateerd kan worden aan eigenschappen van
het gaststerrenstelsel.
In Hoofdstuk 4 worden de H i uitstoot en absorptie waarnemingen van PKS
B1718–649 beschreven. De H i gedetecteerd in absorptie geeft een indicatie dat een
populatie van kleine wolken koud gas een kinematica heeft die afwijkt van de reguliere
rotatie van de H i schijf en mogelijk de nieuw ontstane radio AGN deels voedt.
Hoofdstuk 5 presenteert de H 2 1-0 S(1) (2.12µm) waarnemingen van de binnenste
8 kpc van PKS B1718–649. Het warme nucleaire gas bevindt zich hier voornamelijk
in een circum nucleaire schijf met straal ∼ 700 pc. r < 75 pc werd H 2 gedetecteerd
met kinematica die afweek van de reguliere rotatie van de binnenste schijf, met
roodverschoven snelheden ten opzichte van de systeem snelheid. Dit suggereert dat het
H 2 mogelijk richting de radio bron beweegt en bijdraagt aan het voeden van de nucleaire
activiteit.
Tenslotte beschrijft Hoofdstuk 6 de 12 CO (2–1) ALMA waarnemingen in de
binnenste 15 kpc van PKS B1718–649. Het gedetecteerde 12 CO (2–1) heeft een
vergelijkbare structuur als het warme moleculaire gas. Het 12 CO (2–1) is verdeeld
in klonterige en draadvormige structuren die in grote lijnen genomen roteren zoals de
andere componenten van het sterrenstelsel. In de centrale 700 pc is de koolstofmonoxide
verdeeld als een circum nucleaire ring, die mogelijk het brandstofreservoir voor de radio
activiteit vormt. Ook werd 12 CO (2–1) in absorptie gedetecteerd bij roodverschoven
snelheden ten opzichte van de systeem snelheid (vpeak ∼ 365 ± 20 km s−1 ). Dit vormt
bewijs voor accretie van koude moleculaire wolken op het SMBH. Dit is de eerste keer
dat een actief accretieproces is gedetecteerd in een jonge radiobron.
Concluderend kan gezegd worden dat in het eerste deel van dit proefschrift wordt
aangetoond dat H i absorptie studies succesvol onderzoek van de inhoud en kinematica
van het H i in early-type sterrenstelsels met een een radio flux dichtheid tot (S 1.4 GHz ∼ 30
mJy) mogelijk maken. De detectie fractie van H i lijkt niet afhankelijk van de radio
sterkte van de bronnen, wat suggereert dat H i absorptie studies uitgebreid kunnen
worden naar allerlei soorten sterrenstelsels. Dit is een zeer veelbelovend resultaat voor
het toekomstige H i absorptie onderzoek dat gepland is met de SKA precursors en
pathfinders; Apertif Oosterloo et al. 2010b, MeerKAT Jonas 2009 and ASKAP Johnston
et al. 2008, evenals met SKA Phase 1 (Morganti et al., 2006b). Het tweede deel van
dit proefschrift bevat hoge resolutie observaties van het neutrale en moleculaire gas
van een zeer jonge radio AGN (PKS B1718–649). Hiermee wordt aangetoond dat de
circumnucleaire regio’s van deze AGN rijk zijn in moleculair gas. In het centrum volgt
H i H 2 1-0 S(1) and 12 CO (2–1) met een afwijkende kinematiek een populatie van wolken
van neutraal en moleculair waterstof die waarschijnlijk bijdragen aan de voeding van
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radio activiteit. Dit stelt nieuwe beperkingen aan de rol van koud gas bij het in gang
zetten en voeden van laag efficiënte radio AGN’s.

