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Nederlandse Samenvatting
Gebaseerd op:

Emonts, B. 2005,ZENIT, september nummer

RADIO-STELSELSzijn op het eerste gezicht normale sterrenstelsels, totdatje ze gaat be-
kijken met een radiotelescoop. Dan blijkt dat deze sterrenstelsels enorme hoeveelheden

energie, in de vorm van grote bundels radiostraling, de ruimte in stoten. Daarbij wordt vaak
veel gas uit het centrale deel van het sterrenstelsel weggeblazen. De motor die deze activiteit
aandrijft zit in het hart van het radiostelsel, waar zich eensupermassief zwart gat bevindt,
dat door invallende materie wordt gevoed. De oorsprong van radiostelsels wordt vaak ge-
zocht in cosmische botsingen tussen sterrenstelsels, maaris dit wel in alle gevallen de juiste
verklaring?

Sterrenstelsels: bouwstenen van het heelal

De nachtelijke hemel is gevuld met honderden – wanneer het helder is zelf vele duizenden –
sterren. Deze sterren zijn in feite niets anders dan andere ’zonnen’. Wanneer je op een
onbewolte nacht ver weg bent van de lichtvervuiling van de stad, kun je wellicht zelfs onze
’Melkweg’ herkennen. Dit is een vage, witte band die dwars over de hemel loopt. Deze wordt
gevormd doordat de sterren die we met het blote oog kunnen zien een grote schijf vormen
(“sterrenstelsel”), waarin onze zon en planeten(“zonnestelsel”)zich op ongeveer 2/3 van de
rand bevinden. Wanneer we vanaf de Aarde in de richting van het centrum van deze schijf
kijken zien we een grote verdichting aan sterren: de Melkweg.

Nu kunnen we met het blote oog alleen de helderste dan wel dichtstbijzijnde sterren zien.
In werkelijkheid telt ons eigen sterrenstelsel (ook wel Melkwegstelsel genoemd) zo’n hon-
derd miljard sterren. En wanneer we met een telescoop de hemel afspeuren, kunnen we velen
miljarden andere sterrenstelsels waarnemen. Niet alle sterrenstelsels zien er zo uit als ons
Melkwegstelsel. De verscheidenheid die we in de natuur hierop Aarde tegenkomen zien we
ook in het Heelal. Sommige sterrenstelsels hebben een groteschijf van sterrren en gas, waar
heldere spiraalarmen als een wervelwind doorheen lopen, waarin voortdurend nieuwe sterren
gevormd worden(“spiraalstelsels”). Andere sterrenstelsels zijn enorme bolhopen van oude
sterren, waar weinig structuur, gas, of stervorming meer inte bekennen is(“elliptische stel-
sels”). Ook evolutie speelt in het Heelal een belangrijke rol. Zo kunnen bijvoorbeeld kleine
dwergstelselśeén vooréén worden opgeslokt worden door hun grote buren. Ook bestaan
er sterrenstelsels met ongekende activiteit, in de vorm vanuitbarstingen van grootschalige
stervorming, of de aanwezigheid van een’actieve kern’in het centrum, met als motor een su-
permassief zwart gat. Deze laatste groep wordt vaak geassocieerd met cosmische botsingen
tussen sterrenstelsels en staat centraal in dit proefschrift.
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Figuur 1: De witte band die we op een heldere nacht aan de hemel zien – onze ’Melkweg’ –
bestaat uit honderden miljarden sterren die samen een sterrenstelsel vormen. Onze zon iséén
van die sterren en draait, samen met de aarde, rond in een grote schijf op ongeveer 2/3 van
het centrum.

Actieve kern: stralend zwart gat

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van alle sterrenstelsels een supermas-
sief zwart gat in het centrum heeft. Ook in de kern van ons eigen Melkwegstelsel bevindt zich
zo’n zwart gat. Een zwart gat is een object waarbij opéén plek zo’n grote massa gevangen
zit dat niets uit zijn zwaartekrachtveld kan ontsnappen, zelfs licht niet. Dit proefschrift gaat
niet zozeer over de theoretische vraag wat een zwart gat precies is, maar het heeft betrekking
op de waarneembare effecten van zwarte gaten – in dit geval van supermassieve zwarte gaten
die zich in het centrum van sterrenstelsels bevinden – en de rol die deze zwarte gaten spelen
in de evolutie van sterrenstelsels.

De totale massa van een zwart gat in het centrum van een sterrenstelsel kan miljoenen tot
zelfs miljarden malen de massa van de zon bedragen. Materie die zich in de nabijheid van
zo’n zwart gat bevindt wordt ingevangen door een zogeheten accretieschijf, die rond het het
zwarte gat draait, en zal uiteindelijk in het zwarte gat verdwijnen. Vlak voordat de materie in
het zwarte gat verdwijnt heeft het door de enorme zwaartekracht van het zwarte gat zo’n hoge
snelheid en temperatuur gekregen dat het fel begint te stralen. We spreken dan van een actieve
kern (“Active Galactic Nucleus”, of AGN). Een AGN straalt over een groot gebied van het
electromagnetische spectrum, van energetische röntgenstraling tot optisch licht. En vaak is er
ook op de langere radiogolflengten straling afkomstig van deAGN. Deze radiostraling wordt
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Figuur 2: Rechts:Schets van een actieve
kern. Het centrale zwarte gat wordt om-
ringd door een accretieschijf van mate-
rie, met daaromheen weer een ring(“to-
rus”) van gas en stof. Vanuit het centrum
schieten aan weerzijden van de acretie-
schijf bundels radiostraling(“radiojets”)
de ruimte in. (Illustratie: CXC/M.Weiss)
Links: Hier is afgebeeld het radiostelsel
NGC 4261, dat radiojets heeft die tot ver
buiten het optische sterrenstelsel reiken.
(Illustratie: NRAO/Caltech.)

doorgaans uitgezonden door twee bundels van geladen deeltjes(“jets”), die aan weerszijden
van de accretieschijf rond het zwarte gat via sterke magnetische velden met zeer hoge snelheid
naar buiten worden gedreven. Als deze radiostraling krachtig genoeg is, dan spreekt men van
een radiostelsel(“Radio Galaxy” - zie bijv. figuur 2). De meest krachtige radiobundels
kunnen zich tot ver buiten het optische stelsel (het gebied waar de sterren zich bevinden)
begeven en tot miljoenen lichtjaren groot worden. Dergelijke radiostructuren kunnen dienen
als bakens om zeer ver weg gelegen sterrenstelsels op te sporen.

Krachtige radiobronnen bevinden zich doorgaans in zogehetenelliptische stelsels(of in
elk geval stelsels met een dominante elliptische structuurin het centrum). Elliptische stel-
sels zijn in feite grote bolhopen van doorgaans oude sterrenen worden vaak gezien als het
eindproduct in de evolutie van sterrenstelsels. Een gangbare theorie is dat elliptische stelsels
kunnen ontstaan doordat sterrenstelsels op elkaar botsen en versmelten(“merger”). Ver-
schillende onderzoeken gesuggereren dat ook AGN-activiteit door dergelijke mergers wordt
veroorzaakt, in de zin dat door de botsing gas naar het centrum wordt getransporteerd, waar-
mee de actieve kern gevoed wordt. Bij ander onderzoek is echter ǵeén direct verband tussen
mergers en AGN-activiteit vastgesteld. In dit proefschrift proberen we het recente verleden
van nabijgelegen radiostelsels in beeld te brengen om een antwoord te krijgen op de vraag
hoe radio-AGN-activiteit in deze sterrenstelsels ontstaat. Bovendien nemen we een kijkje in
het hart van enkele radiostelsels om te zien in hoeverre de actieve kern de evolutie van het
sterrenstelsel vervolgens beinvloedt.

Botsende sterrenstelsels in kaart gebracht

Waterstofgas is het meest voorkomende gas in sterrenstelsels. Met name spiraalstelsels (ster-
renstelsels met een schijf van gas, stof en sterren) bevatten grote hoeveelheden waterstofgas,
waaruit voortdurend jonge sterren worden gevormd. Wanneertwee van dergelijke gasrijke
sterrenstelsels op elkaar botsen en versmelten, wordt dit gas abrupt verstoord (zie figuur 3
en 4). Een deel van het gas kan de ruimte in worden geslingerd in zogeheten getijdestaarten
(“tidal-tails”), die tot ver buiten het optische stelsel kunnen reiken. Een ander deel komt in
het centrum van de merger terecht, waar verdichtingen in hetgas ervoor zorgen dat er bin-
nen korte tijd een groot aantal nieuwe sterren uit dit gas worden gevormd(“starburst”). Een
groot deel van het centrale gas wordt daardoor binnen korte tijd verbruikt in de stervorming
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Figuur 3:
Computersimulatie van
een merger van twee
spiraalstelsels met een su-
permassief zwart gat in het
centrum. De figuur toont de
verschillende stadia in het
process van ontmoeting en
versmelting. Alleen het gas
is getoond in deze illustratie.
(Illustratie: Di Matteo et al.,
Nature, 10 February 2005;
zie ook ZENIT mei 2005.)

of weggeblazen door sterke sterrenwinden. Het gas in de uitgebreide getijdestaarten heeft
vaak een te lage dichtheid om sterren te vormen, en kan daardoor lang blijven bestaan. De
sterren van de twee versmolten sterrenstelsels pakken zichop hun beurt door de onderlinge
zwaartekracht samen totéén nieuw stelsel. Van de twee oorsponkelijke sterrenstelsels blijft
niets meer over en het eindproduct van de merger is vaak een elliptisch sterrenstelsel; een
grote bolhoop van sterren, waarin geen spiraalstructuur meer aanwezig is. Omdat veel gas in
het centrale deel van het stelsel tijdens de starburst-faseis verbruikt of weggeblazen, zal een
dergelijk elliptisch stelsel uiteindelijk niet veel nieuwe sterren meer kunnen vormen en wordt
het daarom vaak beschouwd als een eindproduct in de evolutievan sterrenstelsels.

Er bestaan verschillende manieren om een merger op te sporen, zelfs lang nadat de botsing
heeft plaatsgevonden. Een ervan is het in kaart brengen van het neutraal waterstofgas, ook
wel aangeduid als HI (spreek uit H-́eén). De neutrale waterstofatomen waaruit dit gas is
opgebouwd bestaan uitéén proton met́eén electron dat daar omheen draait. De draairichting
van het electron om zijn as (de “spin”) kan overspringen van een toestand gelijk (“parallel”)
naar een toestand tegengesteld (“anti-parallel”) aan die van het proton. Hierbij komt energie
met een golflengte van 21,106 centimeter vrij. Neutraal waterstofgas zendt dus 21cm-straling
uit in het radiogebied van het elektromagnetische spectrumen kan dus worden waargenomen
met grote radiotelescopen (figuur 6).

Zoals eerder vermeld kan het HI-gas zich tijdens een merger van gasrijke stelsels ver-
spreiden in getijdestaarten en lang blijven bestaan. Na verloop van tijd zal een deel van dit
ijle H I-gas door de zwaartekracht die het nieuw gevormde elliptische stelsel uitoefent lang-
zaam naar dit stelsel terugvallen. Daarbij kan het gas een grote ring of schijf vormen die tot
ver buiten het optische stelsel blijft ronddraaien. Hierbij geldt: hoe langer na de merger, des
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Figuur 4: DeAntennae Galaxies:
lange getijdestaarten van HI-gas
en sterren zijn zichtbaar tot ver
buiten de botsende stelsels. De
inzet laat het optische sterlicht
zien. De twee stelsels zijn nog
afzonderlijk herkenbaar. In de-
ze negatief afbeelding zijn helde-
re stervormingsgebieden donker
en stof-structuren licht afgebeeld.
(Waarnemingen zijn gedaan met
de VLA en CTIO. Illustratie:
J.Hibbard/NRAO/AUI/NSF)

te regelmatiger is het gas verdeeld en des te regelmatiger zal het rond het elliptische stelsel
draaien. Dit hele proces kan miljarden jaren duren. We moeten daarbij aantekenen dat slecht
een klein percentage van de elliptische sterrenstelsels wordt omringd door dergelijke enor-
me gasstructuren, alhoewel recent onderzoek aan het licht heeft gebracht dat het merendeel
van de elliptische stelsels in ieder geval kleinere hoeveelheden HI lijkt te bevatten (mogelijk
ingevangen door botsingen met kleinere stelsels).

Het is erg lastig om dergelijke, weliswaar grote maar ook heel ijle, gasstructuren waar
te nemen. Echter, met grote radio-telescopen in Australië (Australia Telescope Compact
Array), de Verenigde Staten (Very Large Array) en Nederland(Westerbork Synthesis Radio
Telescope) zijn verschillende groepen astronomen er toch in geslaag deze enorme structuren
van waterstofgas rond een aantal elliptische stelsels op tesporen en nauwkeurig in kaart te
brengen. Hieruit kan men afleiden hoe deze elliptische stelsels zijn ontstaan, wat voor stelsels
betrokken waren bij de merger die leidde tot de vorming van het elliptische stelsel, en wanneer
deze merger precies heeft plaatsgevonden (zie het voorbeeld van NGC 5266 in figuur 5).

Een ander manier om de oorsprong van een elliptisch stelsel te achterhalen is door te
kijken naar het zichtbare licht van de sterren. Wanneer we het zichtbare licht van een bepaal-
de ster uiteenrafelen tot een spectrum, kunnen we het type ster bepalen. Het spectrum van
een ster wordt gevormd in de atmosfeer van de ster en is afhankelijk van de daar aanwezige
elementen. Zo is een jonge ster over het algemeen blauw van kleur, heeft hij diepe absorptie-
lijnen van waterstof en helium en is hij rijk aan metalen, terwijl een oude ster vaak een rodere
kleur heeft en metaal-arm is. Wanneer we nu een spectrum van een compleet sterrenstelsel
opnemen, dan krijgen we een opeenstapeling van de spectra van de daarin aanwezige sterren
(zie figuur 7). Door dit gecombineerde spectrum met computermodellen te vergelijken, kun-
nen we vaststellen welke soorten (ofwel “populaties”) sterren zich in het stelsel bevinden en
hoe oud deze sterren zijn. Op deze manier kunnen we dus ook bepalen of er in het recente
verleden van een elliptisch stelsel een starburst ten gevolge van een merger heeft plaatsgevon-
den. Dit geeft ons dus een extra manier om de leeftijd en eigenschappen van de merger, als
ook de eigenschappen van de stelsels die aan deze merger ten grondslag lagen, te achterhalen.
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NGC 5266

Figuur 5: Sterrenstelsel NGC 5266: in deze negatief afbeelding is hetheldere elliptische
stelsel NGC 5266 te zien in het midden. In grijs is een HI-schijf, gezien vanaf de zijkant,
zichtbaar rondom dit elliptische stelsel. De HI-schijf is waargenomen met de ATCA (figuur
6). De totale omvang van deze HI-schijf is zo’n 650.000 lichtjaar (ofwel 200 kpc) en de totale
massa aan HI-gas bedraagt 24 miljard zonsmassa’s (ofwel een aantal keerde totale HI-massa
van ons Melkwegstelsel). NGC 5266 is gevormd uit een merger van gasrijke sterrenstelsels.
Gezien de redelijk regelmatige verdeling van het HI-gas, moet de merger meer dan een mil-
jard jaar geleden hebben plaatsgevonden. (Illustratie: T.Oosterloo; zie ook Morganti et al.
1997, AJ, 113,937)

De oorsprong van radiostelsels

Als radio-AGN-activiteit inderdaad ontstaat door botsingen van sterrenselsels, dan verwach-
ten we dat ook in radiostelsels de naweeën van deze botsingen te zien zijn. Voor de krachtig-
ste, vaak ver weg gelegen, radiostelsels is dit inderdaad door vescheidene onderzoeksgroepen
al geconstateerd. Maar hoe zit het met de radiostelsels in onze omgeving? Om dat te kunnen
onderzoeken hebben we in 22 nabijgelegen∗ radiostelsels de HI verdeling in kaart gebracht.
Bovendien hebben we van enkele van deze stelsels ook de sterpopulaties bepaald. Daarbij
zijn we tot een opmerkelijke conclusie gekomen. Het blijkt dat de radiostelsels die we beke-
ken hebben als groep qua HI verdelingen niet waarneembaar verschilt van normale elliptische
stelsels (“normaal” in de zin dat ze geen krachtige radiobron bevatten). Net zoals bij normale
elliptische stelsels bevat slechts een klein percentage van onze radiostelsels grote hoeveel-
heden HI. Bovendien bevindt het HI in deze gasrijke radiostelsels zich niet in uitgebreide
getijdestaarten (wat je zou verwachten wanneer er recentelijk een merger heeft plaatsgevon-
den), maar heeft het al de tijd gehad om terug te vallen in enorme ringen of schijven rond
het elliptische stelsel (zie figuur 8 voor een paar voorbeelden hiervan). Dit betekent dat als
er een merger aan deze radiostelsels ten grondslag ligt, deze (net als in de HI-rijke normale

∗’Nabijgelegen’ betekent in dit geval tussen 50 en 600 miljoenlichtjaren bij ons vandaan.
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Figuur 6: De Australia Telescope
Compact Array (ATCA), een rij van ra-
dioschotels in Narrabri, Australië.

elliptische stelsels) al zeker een miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden. De levensduur
van een gemiddelde radiobron is vele malen kleiner dan dit, wat onderzoekers afleiden uit
het energieverlies van de radiojets (zelf zeer grote radiobronnen worden vaak niet meer dan
enkele tientallen miljoenen jaren oud). Dit betekent dat deactiviteit in deze gasrijke radio-
stelselsniet gedurende, maar pas laat na de botsingis ontstaan. Hoewel dit gegeven niet
uitsluit dat een merger wellicht nodig is om het benodigde ’voedsel’ te leveren voor de AGN,
lijkt het erop dat het in elk geval heel lang duurt, en dat er wellicht in het centrum van het
stelsel andere fysische processen nodig zijn, om het gas daadwerkelijk in de accretieschijf te
vangen en in het zwarte gat te laten verdwijnen, waardoor de activiteit oplaait. Het feit dat
we wat betreft de HI verdeling geen waarneembaar verschil zien tussen onze radiostelsels en
normale elliptische stelsels zou tevens kunnen betekenen dat radio-AGN-activiteit mogelijk
een verschijnsel is dat tijdens de levensduur van elk elliptisch stelsel gedurende een korte
periode voor kan komen.
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Figuur 7: Typisch spectrum van een sterrenstelsels met zowel een jonge als een oude sterpo-
pulatie. Een aantal absorptielijnen van waterstof en metalen zijn aangegeven.
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NGC 3894B2 0648+27

NGC 1167

Figuur 8: Drie radiostelsels met grote HI-structuren (B2 0648+27, NGC 1167 en NGC
3894), waargenomen met de radiotelescoop in Westerbork. Deoptische stelsels (centrale,
heldere objecten) zijn elliptisch van aard, de HI-structuren (grijs) vormen een grote ring (B2
0648+27 en NGC 3894; gezien vanaf de zijkant) of schijf (NGC 1167; gezien van boven-
af). De radiobron in deze stelsels (niet afgebeeld in deze figuur) is compact en begeeft zich
niet buiten het centrale deel van de optische stelsels. Opvallend is de gelijkenis van deze
radiostelsels met het niet-active elliptische stelsel NGC5266 (figuur 5).

De “missing link” in de evolutie van sterrenstelsels

Laten we een van onze radiostelsels (genaamd B2 0648+27)† eens in detail gaan bekijken.
Ook dit radiostelsel heeft een enorme ring van HI gas rond het optische stelsel draaien (figuur
8). Het optische stelsel zelf heeft op het eerste gezicht alle kenmerken van een elliptisch
stelsel, al is de structuur nog wat verstoord op lang belichte optische opnamen. Zowel de
optische als de HI-structuur van B2 0648+27 geeft aan dat dit stelsel ontstaanis door een
merger van twee gasrijke sterrenstelsels. Het HI-gas dat bij deze botsing de ruimte in werd
geslingerd heeft genoeg tijd gehad om terug te vallen naar het optische stelsel en hier in een
ring rond omheen te gaan draaien. Echter, de HI-ring is nog niet keurig symmetrisch, wat
aangeeft dat het gas nog niet de tijd heeft gehad om volledig tot rust te komen. Hieruit leiden
we af dat de merger zo’n anderhalf miljard jaar geleden moet hebben plaatsgevonden.

Voor dit stelsel hebben we ook de sterpopulaties bepaald. Zeer opmerkelijk is dat het
sterlicht van B2 0648+27 wordt gedomineerd door een zogeheten post-starburstpopulatie
van sterren die ongeveer 300 miljoen jaar oud zijn. Dit is ergongewoon voor een elliptisch
stelsel, dat normaal gesproken wordt gedomineerd door miljarden jaren oude sterpopulaties.
Dit wil zeggen dat er in B2 0648+27 zo’n 300 miljoen jaar geleden (dus in een vergevorderd
stadium van de merger) ineens extreem veel sterren werden geboren. Volgens computermo-
dellen duidt het feit dat de starburst pas in een vergevorderd stadium van de merger heeft
plaatsgevonden erop dat er in de stelsels vóór de botsing naast een gasrijke schijf ook al een

†De naamgeving is als volgt: het stelsels staat vermeld in de 2e Bologna-catalogus van radiostelsels en heeft als
positie aan de hemel een rechte klimming van ongeveer 6 uur 48 min.en een declinatie van ongeveer +27◦
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centrale elliptische component(“bulge”) aanwezig was. De radiobron in B2 0648+27 is erg
compact en reikt niet tot buiten de kern. De leeftijd van de huidige radiobron is niet meer dan
een miljoen jaar, hoewel de kern daarvoor wellicht ook al perioden van radio-AGN-activiteit
heeft gehad. Desalniettemin lijkt het er op dat de radiobronpas erg laat na de merger is
ontstaan en het is, zoals in de vorige paragraaf al vermeld, dus nog maar de vraag of de
radio-AGN-activiteit wel een direct gevolg is van de merger.

B2 0648+27 bevindt zich dus in een ver gevorderd stadium van de merger. Echter, de ei-
genschappen van dit radiostelsel (asymmetrische HI-ring,post-starburst sterpopulatie en een
actieve kern) duiden erop dat B2 0648+27 nog niet is veranderd in een saai, inactief ellip-
tisch sterrenstelsel dat aan het eind van zijn Latijn is. B2 0648+27 vertegenwoordigt daarom
wellicht een belangrijke schakel in de evolutie van sterrenstelsels, tussen aan de ene kant
recente, extreme mergers (zoals“Ultra-Luminous Infra-Red Galaxies”, zo genoemd omdat
deze stelsels worden gekenmerkt door sterke infra-rode straling die met extreme starbursts
gepaard gaat) en aan de andere kant normale elliptische stelsels. Wellicht is het wel heel nor-
maal voor stelsels als B2 0648+27 dat zeéén of meerdere perioden van radio-AGN-activiteit
doorlopen voordat ze definitief tot rust komen.

De evolutie van radiostelsels

Een ander opmerkelijk feit dat we hebben waargenomen is dat de radiostelsels die een enorme
H I-ring of -schijf bevatten allemaal eencompacteradiobron bezitten, waarvan de radiostra-
ling zich niet buiten het optische stelsel (en in de meeste gevallen zelfs niet buiten de kern)
bevindt. Dit in tegenstelling tot de uitgestrekte radiobronnen die we hebben waargenomen
(met radiojets tot ver buiten het optische stelsel), dieniet dergelijke grote HI-structuren ver-
tonen. Het is nog onduidelijk waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, maar klaarblijkelijk
is er dus een verband tussen de radiojets en het neutrale waterstofgas. Wellicht heeft de aan-
wezigheid van grote hoeveelheden gas in het centrum van een stelsel (iets wat tijdens een
merger kan zijn ontstaan) invloed op de radiojets, en wordt de radiobron daardoor compact
gehouden. Of andersom, misschien hebben de radiojets invloed op het aanwezige waterstof-
gas, in de zin dat de grote structuren van neutral waterstofgas worden verhit (en daardoor
niet meer zichtbaar zijn op een radiogolflengte van 21 cm) wanneer de radiojets zich een
weg naar buiten banen. Het lijkt er zelfs op dat de uitgestrekte radiobronnen op een andere
manier dan door mergers gevoed worden. Dit doet meteen de vraag rijzen of alle uitgestrekte
H I structuren die we zien rond compact bronnen dan wel gevormd zijn door mergers. Een
andere mogelijkheid is dat in ieder geval sommige van deze structuren niet zijn ontstaan door
galactische botsingen, maar door het afkoelen en langzaam neerdalen van heet gas dat zich in
de ruimte rondom het sterrenstelsel bevindt. Om dergelijkevraagstukken te kunnen oplossen
is nog veel meer onderzoek nodig.

We hebben echter al wel gekeken naar de fysische processen tussen de radiojets en het
omringende gas in het centrum van twee krachtige radiostelsels (3C 293 en 3C 305). Daarbij
zijn we erachter gekomen dat de radiojets grote hoeveelheden (tot tien miljoen zonsmas-
sa’s) gas wegblazen in zogeten“outflows”. Het meest opmerkelijke is dat het overgrote deel
van het gas in de outflows in deze twee radiostelselsneutraalwaterstofgas is. Dit is onver-
wacht, omdat het botsingsproces tussen de jet en het gas met enorme hoeveelheden energie
gepaard gaat, waarbij doorgaans verondersteld wordt dat alhet omringende gas wordt verhit
en gëıoniseerd (’gëıoniseerd’ wil zeggen dat er uit de atomen waaruit het gas bestaat electro-
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nen worden gestoten die vrij rond bewegen). De in de outflows waargenomen aanwezigheid
van grote hoeveelheden koel, neutraal gas (waarbij dus geenelectronen vrij rondbewegen)
stelt daarom strikte eisen aan theoretische modellen die deinteracties tussen de radiojets en
het omringende gas moeten verklaren.

Uit dit en ander onderzoek blijkt verder ook dat, naast de eerder genoemde sterrenwinden,
ook de AGN-activiteit van grote invloed is op de gasvoorziening in het centrale deel van
sterrenstelsels. Aangezien het gas als voedingsbron dientvoor zowel stervorming als ook
voor de activiteit in de kern, wordt op deze manier ook de evolutie van een sterrenstelsel
bëınvloed. Uiteindelijk is het dus mede de actieve kern zelf die zijn eigen voedsel wegblaast.

Figuur 9: Boven: Illustratie van een interactie van de radiojet met het omringende gas. De
radiojet botst op een moleculaire wolk en schokgolven dringen de wolk in. Door de grote
energiëen die hiermee gepaard gaan wordt het gas geı̈oniseerd en breekt de wolk op in kleine
fragmenten. Deze fragmenten worden door het passeren van dejet met grote snelheid naar
buiten gedreven. Door snelle koeling van de fragmenten kan mogelijk een groot deel van het
gas weer terugkeren in zijn neutrale toestand. Dit verklaart wellicht de outflow van neutraal
waterstofgas die we zien in enkele radiostelsels. (Illustratie: ESO; zie Morganti et al.ESO
Messengersept. 2003.)




