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Nederlandse Samenvatting

Door alle chemische elementen in het universum, inclusief neutraal waterstof (H I),
worden fotonen geabsorbeerd of uitgezonden met een specifieke frequentie. De bekende
Nederlandse astronoom Henk van de Hulst voorspelde dat, vanwege een verandering van
de een verandering in the energietoestand van waterstof, atomair waterstof (H I) elektro-
magnetische straling uitzendt op 1420,405 MHz. Deze frequentie valt in het bereik dat
we radio noemen, en kan dus alleen worden opgevangen door radiotelescopen. Omdat
we in een uitdijend heelal leven, is de straling die uitgezonden wordt door verre ster-
renstelsels roodverschoven naar lagere frequenties wanneer we deze waarnemen. Volgens
de wet van Hubble is de roodverschuiving proportioneel tot de afstand naar het uitzen-
dende sterrenstelsel, waardoor de spetroscopische verkregen roodverschuiving voor een
sterrenstelsel als een betrouwbare afstands indicator dient. Dankzij de vooruitgang in
de radio astronomie en de bouw van telescopen, zoals de Westerbork Synthesis Radio
Telescope (WSRT), de Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), en vele andere in deze
thesis genoemde faciliteiten, is het mogelijk om grote delen van de hemel tot relatief hoge
roodverschuiving in H I te bestuderen.

Sinds het begin van H I waarnemingen, hebben ze geleid tot belangrijke ontdekkingen.
Waterstof is het meest voorkomende gas in het universum, en het oergas waaruit sterren
uiteindelijke vormen bestaat er grotendeels uit. Het gas in de schijf van de Melkweg
bestaat bijvoorbeeld uit 70% uit waterstof in atomaire vorm. We weten ondertussen dat
sterrenstelsels miljarden zonnemassa’s (M⊙) aan H I gas bevatten, dat soms gebieden
ver buiten de stellaire schijf beslaat. Omdat sterren in kraamkamers van stervorming
bestaande uit dicht moleculaire waterstof wolken ontstaan, is stervorming gerelateerd
aan de aanwezigheid van gas. Neutraal waterstof biedt ook een goede mogelijkheid om
te leren hoe in het universum interacties en fusies sterrenstelsels uit elkaar scheuren
of juist bouwen. Verder suggereren waarnemingen dat H I deels verantwoordelijk kan
zijn voor het ontsteken van een van de meest energieke phenomenen in het universum,
doordat het de super zware zwarte gaten in het centrum van sterrenstels voedt.

Signalen die uitgezonden zijn door verre objecten zijn zwakker door de afstand, en



H I waarnemingen uit het hoog roodverschoven universum zijn hierdoor gelimiteerd door
de gevoeligheid van de huidige telescopen. Van de volgende generatie radiotelescopen,
bijvoorbeeld Apertif, de Australian Square Kilometre Array Pathfinder, MeerKat en
later de Square Kilometre Array (SKA), wordt verwacht dat ze H I studies naar grote
en kosmologisch significante afstanden brengen. Het bouwen van deze faciliteiten vereist
echter een grote hoeveelheid werk, financiele ondersteuning en tijd, en het zal nog een
aantal jaren duren voordat ze volledig operationeel zullen zijn.

In de laatste jaren zijn er echter ook statistische methodes beschikbaar gekomen om
de detectielimiet van huidige radiotelescopen te verlagen, en daardoor kan men nu ook
al H I waarnemingen doen tot aan relatief hoge roodverschuiving. Het stapelen van H I
waarnemingen is effectief gebruikt om globaal de gemiddelde H I inhoud te bestuderen in
grote verzamelingen van sterrenstelsels.

Omdat het doel van deze thesis het statistisch bestuderen van grote verzamelingen
van verre sterrenstelsels is, wordt in dit werk spectroscopische gestapelde H I data geana-
lyseerd. Om een beter begrip te krijgen van de rol van H I in de evolutie van sterrenstelsels
in de voorbije 1.5 miljard jaar, bestuderen we de H I eigenschappen van honderden ster-
renstelsels door middel van stapel technieken. We kijken ook naar de eigenschappen
van het gas bij de accreterende superzware zwarte gaten, ook wel actieve galactische
nuclei (AGN) genoemd, om de interactie tussen AGN activiteit en het omliggende gas te
onderzoeken.

8.1 H I gas eigenschappen van sterrenstelsels
Sterrenstelsels kunnen gebaseerd op hun morfologische verschijning worden verdeeld in
twee hoofdtypes: spiraal stelsels en elliptischen. Spiralen, ook wel laat-type stelsels ge-
noemd, zijn roterende systemen met heldere stellaire schijven, terwijl stelsels met bol of
ellips vorm (vroeg-type stelsels) een chaotischere structuur hebben. Deze twee hoofdtypes
stelsels blijken ook andere systematische trends te vertonen met andere eigenschappen.
Het is al lang bekend dat de kleuren en lichtsterkte van sterrenstelsels verband houden
met de morfologie. Typische laat-type spiralen zijn blauwer en hebben een lagere op-
pervlakte helderheid dan vroeg-type sterrenstelsels, die vooral rood zijn en meestal meer
licht uitzenden. Deze observationele eigenschappen zijn gemakkelijk te interpreteren in
de context van de geschiedenis van stervorming en -evolutie. Spiraalvormige stelsels vor-
men actief sterren en hebben dus blauwere kleuren door hun jonge stellaire populatie.
Vroeg-type stelsels vormen normaal gesproken geen sterren, en hebben oudere en rodere
stellaire populaties.

Dankzij 21 cm H I waarnemingen hebben de eerste studies aangetoond dat spiraal-
vormige stelsels bijna altijd relatief grote hoeveelheden H I bevatten, terwijl vroeg-type
stelsels geen tot zeer weinig gas bevatten. Het leek dus alsof vroeg-type stelsels typisch
’rode en dode’ systemen zijn. Later, door systematische H I bestuderingen van grotere
verzamelingen sterrenstelsels, hebben we geleerd dat vroeg-type stelsels veel interessan-
ter zijn dan simpele rode en dode sterrenstelsels. H I bevindt zich in een neergestreken
schijf/ring structuur in ongeveer de helft van de gedetecteerde gevallen. In vroeg-type
stelsels spant H I een groot bereik van massa’s en kolomdichtheden, en samen met het
feit dat de H I schijf vaak niet uitgelijnd is met de stellaire schijf, wijst dit er sterk op
dat H I gas in vroeg-type sterrenstelsels een externe herkomst heeft. In ongeveer 70%
van de stelsels met H I in het centrum zijn er ook tekenen van voortdurende stervorming



gezien. Dit betekent dat, ook al is het een gematigd effect, gasaccretie en hierop volgende
stervorming een rol hebben in de evolutie van vroeg-type sterrenstelsels tot en met de
dag van vandaag.

De genoemde studies zijn gedaan met directe waarnemingen in het nabije universum.
Om het gehele proces van evolutie van sterrenstelsels te begrijpen, is het belangrijk om
H I waarnemingen naar grotere afstanden te verplaatsen.

8.2 Stapelen van H I spectra
Het proces waarbij spectra van individuele sterrenstelsels wordt gecombineerd, heet ook
wel ’H I stapelen’, en het wordt gebruikt om een gemiddeld H I signaal te verkrijgen van
de gestapelde verzameling. Bij het stapelen worden de spectra van verre stelsels terugge-
schoven naar het rustkader en wordt de ruis-gewogen som van de spectra geproduceerd.
Op deze manier kan men een gemiddeld H I signaal van de gestapelde spectra meten. Dit
heeft als grote voordeel dat bij het combineren van de spectra de signaal-ruis verhouding
wordt verbeterd, omdat de ruis vermindert met de vierkantswortel van het aantal gesta-
pelde spectra. Hierdoor is deze methode niet alleen bijzonder handig om de gevoeligheid
voor individueel ongedetecteerde sterrenstelsels te versterken in het nabije universum,
maar vooral ook voor het verre universum waar de hoeveelheid licht uigezonden door
individuele objecten niet groot genoeg is om door de huidige radio telescopen te worden
waargenomen.

Spectroscopische onderzoeken zoals de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) leveren niet
alleen de roodverschuivingen die nodig zijn voor het stapelen van spectra, maar geven ook
een grote hoeveelheid informatie over the optische eigenschappen, bijvoorbeeld de magni-
tude, kleur en emissielijnflux metingen. Een consequentie hiervan is dat het een effectieve
manier is om de verkregen H I en optische informatie te combineren met data over een
groot gedeelte van het elektromagnetische spectrum, zoals infrarood (IR) en ultraviolet
(UV), om het maximale uit het stapelen te halen. Om een uitgebreider idee te krijgen
van de aard van de geselecteerde stelsels, kan de verzamelde informatie gebruikt worden
om verschillende eigenschappen van de groepen sterrenstelsels te definiëren. Men kan
de relatieve H I hoeveelheid van de deelverzamelingen meten door middel van H I stapel-
analyse, waardoor het mogelijk wordt om de rol van H I in de evolutie van verschillende
types sterrenstelsels te bestuderen.

8.3 Gas en de evolutie van radio AGN
AGN-activiteit wordt geassocieerd met accreterende superzware zwarte gaten (ZG) in de
centrale gebied van sterrenstelsels. Zulke ZG met massa’s varierend van 106 tot 109.5 M⊙,
worden verwacht in ieder sterrenstelsel met een ronding te bestaan. Men gelooft dat AGN
verantwoordelijk zijn voor het veranderen van de gaseigenschappen en de evolutie van
sterrenstelsels door het verhitten of het buiten het sterrenstelsel blazen van het gas. Zulke
terugkoppelingseffecten kunnen acteren door straling, accretie gedreven winden en radio
jets. Van deze effecten wordt gedacht dat ze verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken
van stervorming in de massieve sterrenstelsels en voor het reguleren van de groei van de



ZG. De geschatte levensduur van een radio AGN is relatief kort, hoewel de activiteit in
het radio verjongd kan worden en de sterrenstelsels de terugkoppelingseffecten van hun
AGN steeds opnieuw kunnen voelen. Dus, een belangrijke vraag betreffende ons begrip
van actieve kernen is of AGN activiteit normaal gesproken episodisch is, en zo ja, what
the cyclus van activiteit is.

Nucleaire activiteit kan zich onthullen op verschillende manieren. Een bijzonder fasci-
nerend type AGN zijn radio stelsels, welke bekend zijn om het lanceren van relativistische
jets van radio plasma tot grote afstanden in het intergalactische medium. Radiotelesco-
pen kunnen worden gebruikt om de radiofase van AGN-activiteit te bestuderen. Omdat
nucleaire activiteit en de vorm van accretie in sterrenstelsels is gereguleerd door de be-
schikbaarheid van gas, is het cruciaal om een beter begrip van de fysische and kinemati-
sche condities van het gas in de circumnucleaire gebied om de AGN te verkrijgen.

Het peilen van de circumnucleaire gebied om de radio AGN via H I absorptie
Een belangrijke methode om de circumnucleaire gebied van galaxies te peilen, is via H I
absorptie. Men kan op een efficiente wijze zelfs kleine hoeveelheden waterstof in ab-
sorptie op hoge roodverschuiving detecteren. Door de jaren heen hebben H I absorptie
waarnemingen op grote schaal bijgedragen aan ons begrip van complexe processen die
plaatsvinden in de centrale gebieden van sterrenstelsels. Het is gebleken dat absorptie
een scala aan structuren in AGN volgt: regelmatig ronddraaiende gasschijven, invallende
H I wolken geassocieerd met het voedingsmechanisme van het centrale zwarte gat en H I
gas dat uit het sterrenstelsel stroomt door interacties tussen de jets en het omringende
medium. Daarom suggereert de complexiteit van H I kinematica in AGN dat gas veel
verschillende rollen kan spelen in AGN.

Brede absorptielijnen geassocieerd met uitgaande H I stromen zijn over het algemeen
zwak. Gedurende de laatste jaren is het aantal detecties van uitgaande stromen omhoog
gegaan, vooral dankzij gevoelige waarnemingen, hoewel het aantal waarnemingen nog
steeds klein is. Het is duidelijk dat voor een volledig begrip van de eigenschappen van
H I in radio AGN, het noodzakelijk is dat er een grote en statistisch representatieve
verzameling van sterrenstelsels wordt bestudeerd. Het observeren van een groot aantal
objecten heeft als voordeel dat stapelexperimenten mogelijk zijn.

Twee bijzondere types radio stelsels, compact met een stijl spectrum (CSS) en gi-
gahertz piek spectra (GPS) objecten zijn intrinsieke kleine AGN, die jonger zijn dan <
104 yr. Dit soort radio objecten lijken rijk te zijn aan H I, terwijl een groot deel van de
uitgestrekte objecten nog niet gedetecteerd is. Volgens het tegenwoordig geaccepteerde
paradigma, wordt AGN activiteit ontstoken tijdens de compacte fase van invallend gas,
dus zijn CSS and GPS objecten de voorlopers van de uitgestrekte radio stelsels.

Door de jaren zijn er verschillende kenmerken van radio objecten geopperd voor het
kenmerk van activiteit in het verleden. Nadat de nucleus is uitgegaan zal de lobstructuur
verdwijnen door een gebrek aan voeding, al zullen gedurende een gelimiteerde tijd deze
structuren herkenbaar zijn aan hun fossiele emissie. In het bijzonder moet worden opge-
merkt dat veel van de opnieuw opgestarte objecten ook H I waarnemingen laten zien in
de centrale gebieden. De veel voorkomende aanwezigheid van H I in herstarte AGN wordt
geinterpreteerd als een mogelijke verbinding tussen de aanwezigheid van koud gas en het
opnieuw activeren van de AGN. De belangrijkste begrenzing van deze studies is dat er
op het moment slechts een handvol van dergelijke radiorelieken bekend zijn. Verjongde



objecten vormen echter een sleutel element voor ons begrip van de cyclus van AGN ac-
tiviteit, waardoor deze objecten steeds meer aandacht krijgen en het aantal objecten
verhoogd wordt.

8.4 Deze thesis
In deze thesis gebruiken we stapel technieken om de globale H I inhoud van sterrenstelsels
tot aan een roodverschuiving z < 0.12 te meten. We hebben vorige studies uitgebreid
door multikleuren informatie te gebruiken en door de objecten onder te verdelen in ver-
schillende deelgroepen, gebaseerd op optische emissie lijnen en AGN diagnostieken. We
hebben geprobeerd om stervormende sterrenstelsels te scheiden van AGN door gebruik
te maken van multigolflengte informatie. Specifiek hebben we ons gericht op het verband
tussen H I gas met stervorming en ZG voedingsprocessen. Om de vraag te beantwoor-
den of nucleaire activiteit een effect heeft op de gasvoorraad van sterrenstelsels op grote
schaal, hebben we op sterrenstelsels gemikt waar terugkoppeling waarschijnlijker is om
op heterdaad betrapt te worden, namelijk AGN en sterrenstelsels in de groene vallei (met
oudere sterren vergeleken met actief stervormende sterrenstelsels). De belangrijkste re-
sultaten zijn:

• De verhouding tussen H I-massa en lichtsterkte veranderen niet significant als func-
tion van roodverschuiving, wat suggereert dat de globale H I inhoud relatief constant
blijft tot aan z = 0.12. Daarnaast vertoont de globale stervormingsefficientie een
vergelijkbaar gedrag en blijft relatief constant gedurende de waargenomen roodver-
schuivingen. Dit kan worden geinterpreteerd als een indicatie dat de H I inhoud en
stervorming zijn gereguleerd door hetzelfde proces, bijvoorbeeld terugkoppelings-
effecten en de omgeving van het sterrenstelsel.

• We detecteren H I in de blauwe en rode stelsels op 0.06 < z < 0.09. Zoals verwacht
zijn blauwe stelsels rijker aan H I, maar ook rode sterrenstelsels die zijn geselecteerd
op g - r optische kleuren vertonen relatief grote hoeveelheden H I in de gestapelde
profielen.

• We detecteren geen H I in de rode stelsels die gedefinieerd zijn op basis van hun NUV
- r kleuren. Stapelen is echter een veelbelovende techniek om de detectielimiet te
verlagen van het relatief onverkende < 107 M⊙ H I massa regime van sterrenstelsels
door grote verzamelingen sterrenstelsels te gebruiken.

• Sterrenstelsels die zich in de groene vallei bevinden worden gedetecteerd met klei-
nere hoeveelheden H I dan blauwe sterrenstelsels, maar in tegenstelling tot rode
sterrenstelsels die geselecteerd zijn vanwege hun NUV - r kleuren, is hun H I voor-
raad niet geheel uitgeput.

• In overeenstemming met vorige studies laten onze resultaten zien dat de de aanwe-
zigheid van H I beter gecorreleerd is met IR en NUV - r kleuren dan met ionisatie-
eigenschappen. Sterrenstelsels geclassificeerd als groen/blauw en zelfs sterrenstel-
sels met hogere ionisatie eigenschappen, bijvoorbeeld Lage Ionisatie Nucleaire Emis-
sio Regio (LINER) en optische AGN (geclassificeerd op basis van optische emissie



lijnen), bevatten koud gas. Dit suggereert dat optische AGN niet de (belangrijk-
ste) reden zijn om gasreservoirs uit te putten, of dat AGN gedreven gas niet een
instantaan effect heeft op sterrenstelsels.

• Niet alleen normale stervormende sterrenstels hebben H I gas en doorgaande ster-
vorming, maar ook LINERs. LINERs kunnen worden onderscheiden in stervor-
mende en niet-stervormende groepen op basis van hun IR-kleuren. LINERs met
voortgaande stervorming vertonen ook vaak relatief grote hoeveelheden H I en wor-
den vaak gedetecteerd in het radio continuum. Niet-stervormende LINERs hebben
al hun gas verloren. Radio LINERs in de laatste groep zijn de beste kandidaten
waar lage-lichtsterkte AGN in voorkomen.

• In sterrenstelsels waar koud gas (H I) aanwezig is, zijn condities gunstig om (res-
terende) stervorming te zien. Verder, in het grootste deel van de verzameling,
hebben sterrenstelsels met meer gas ook een hogere stervormingssnelheid (blauwe
wolk, stervormende sterrenstelsels).

In deze thesis hebben we voor de het eerst de mogelijkheid verkend om, gebruik
makend van het stapelen van absorptielijnencentraal, H I te detecteren in AGN. Om
de vraag te beantwoorden of radio activiteit ontstoken wordt door accretie van koud
(H I) gas, hebben we de verschillen in gas eigenschappen bestudeerd tussen jonge en
gevolueerde radio objecten. De kinematica van het gas verschaft ons informatie over
de gas accretie geschiedenis (inwaardse stromen) en terugkoppelingsprocessen vanwege
interacties tussen het radio object en het gas (uitgaande stromen), en daarom hebben
we dus twee verschillende type radio bronnen onderzocht. We hebben het voorkomen
van uitgaande stromen onderzocht, onderzoekend hoe de gasuitputtingstijdschaal zich
vergelijkt met de levenscyclus van AGN. Dit kan belangrijk zijn voor het begrenzen van
terugkoppelingsmodellen, en voor ons begrip van het samenspel van AGN activiteit en
H I gedurende het hele leven van een radio AGN. Op dit moment is het nog steeds niet
duidelijk of AGN activiteit voorkomt in ieder sterrenstelsels, en wat de actieve dienst
cyclus van de radio fase is. Omdat de beschikbare verzamelingen gelimiteerd zijn, is
het moeilijk om volledig te begrijpen wat de rol van H I is in dit proces. We hebben
gezocht naar meer gevallen van herstarte radio objecten en we hebben de eigenschappen
van reliekstructuren onderzocht.

• In een systematische studie van H I eigenschappen van radio AGN, vinden we dat
30 procent een representatieve H I detectie kans is voor de algemene populatie van
deze objects. De detectie kans hangt niet af van de schijnbare flux van een bron,
suggererend dat H I absorptie studies van zelfs zwakkere radio bronnen nog steeds
een groot aantal detecties zal opleveren. Dit resultaat heeft positieve gevolgen
voor toekomstige studies, die AGN zullen observeren over een groot bereik aan
fluxdichtheden.

• We vinden een tweedeling in de H I aanwezigheid. Zelfs als een groot aantal spectra
zijn gestapeld, resulteert het stapelen ongedetecteerde bronnen in nondetecties van
H I. Dit suggereert dat er objecten zijn die werkelijk uitgeput van H I zijn, of dat
orientatie een rol speelt.

• Compacte, jonge AGN zijn rijk aan H I gas, wat de hypothese dat nucleaire activiteit
in radio stelsels wordt onstoken door voeding met koud gas ondersteunt. Ook heeft



H I in compacte bronnen een meer verstoorde verdeling, blauwverschoven lijnen
en brede asymmetrische profielen komen bijvoorbeeld regelmatig voor in compacte
AGN. Zulke H Ilijneigenschappen suggereren dat sterke interacties tussen AGN en
hun rijke circumnucleaire medium waarschijnlijk gebeuren als jonge radio jets in
de vroegste fases van hun nucleaire activiteit hun weg banen door het omliggende
medium.

• Brede absorptielijnen vertonen grote asymmetriën, en we merken op dat symme-
trische brede lijnen afwezig zijn in onze verzameling. Het gebrek aan symmetrie
kan suggereren dat zulke brede profielen altijd ontstaan door veranderlijk gas.

• Als we zekere en voorzichtige gevallen beschouwen is het detectieniveau van outflows
5 % van onze gehele verzameling. Het relatief lage detectieniveau suggereert dat,
als alle radio AGN een uitstroom fase meemaken in hun leven, de tijdschaal voor
het uitputten van uitgaande H I stromen korter is dan de typische levensduur van
radio stelsels.

• De detectie van H I absorptie in herstarte bronnen suggereert een verbinding tussen
neutraal waterstofgas en verjonging van nucleaire activiteit, waar mogelijk H I de
belangrijkste brandstof is om het centrale zwarte gat te voeden.

• Recente gebeurtenissen met stervorming laten ook een nauw verband zien met de
aanwezigheid van H I in AGN. Sterrenstelsels met jonge stellaire population nijgen
naar een hoge H I detectie niveau, suggererend dat stervorming in radio stelsels
verband houdt met de aanwezigheid van een H I-rijk medium. Als gasaccretie een
periodieke gebeurtenis is in radio stelsels, dan laat dit effect misschien ook een
afdruk achter op de stervormingsgeschiedenis.
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questions :). Shoko, you surprised me with nice emails sometimes, thanks for being so
caring :) Laura, Marisa, Francesco, Aku, Steven, Aaron, Ajinkya, thanks for the nice
lunches, crazy conversations and many nice events that we attended together. Take care
of each other and hope to see you later.
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során! :)

Katinka Geréb
Groningen, September 2014


