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Samenvatting

Wetenschappelijke achtergrond

Van de miljarden sterrenstelsels die ons heelal bevolken, wordt ongeveer 10-
15% gekarakteriseerd door een buitengewone helderheid. Deze bijzondere
sterrenstelsels worden sterrenstelsels met een actieve kern (AGN - Active
Galaxy Nuclei in het Engels) genoemd en behoren tot de meest energetische
systemen van het universum. In hun centrum bevindt zich een zwart gat
met een massa tussen de 10 miljoen en 1 miljard zonsmassa’s. Dit wordt
een zwart gat genoemd omdat zelfs het licht, dat de hoogste snelheid in de
natuur heeft, niet aan zijn enorme zwaartekracht ontsnappen kan.

Wanneer gas, stof en sterren de omgeving van het zwarte gat bereiken,
worden ze aangetrokken door het zwarte gat en dit proces noemen we
accretie. Voordat dit materiaal volledig door het zwarte gat wordt
opgeslokt, wordt het versneld en opgewarmd. Hierbij komt een grote
hoeveelheid energie vrij in alle banden van het elektromagnetisch spectrum.
De hoeveelheid straling die hierbij vrijkomt is honderd tot duizend keer
groter dan de straling die geproduceerd wordt door de sterren, het gas en
het stof tezamen in een doorsnee sterrenstelsel.

Tegenwoordig is er bewijs dat er zich in het centrum van elk groot
sterrenstelsel een superzwaar zwart gat bevindt. Dit superzware gat kent
verschillende fases van activiteit en van rust gedurende het leven van
het sterrenstelsel, hetgeen afhankelijk zijn van de hoeveelheid gas die in
de omgeving van het zwarte gat beschikbaar is. De details van deze
activiteitscyclus worden echter nog lang niet volledig begrepen.



232 Samenvatting

Hoewel een sterrenstelsel gedurende zijn levensduur slechts episodisch
een AGN is, speelt de AGN een cruciale rol in de evolutie van sterrenstelsels.
De AGN is in staat om het gas dat in het sterrenstelsel aanwezig is
te verwarmen, te verplaatsen en zelfs om het gas uit het sterrenstelsel
te verwijderen. In het bijzonder, wordt van AGN gedacht dat ze
verantwoordelijk zijn voor het waargenomen drastische onderdrukken van
de stervorming in elliptische sterrenstelsels.

Waarnemingen van AGN op verschillende golflengtes hebben gedurende
de afgelopen decennia een breed spectrum aan eigenschappen blootgelegd
en hebben geleid tot een groot aantal verschillende classificaties. Vandaag
de dag wordt van veel van deze eigenschappen gedacht dat ze te maken
hebben met de oriëntatie van de AGN ten opzichte van de waarnemer.
Echter, er is tenminste één fundamenteel fysisch verschil en dat betreft de
aan- of afwezigheid van een tweelingjet van relativistische deeltjes (d.w.z.
deeltjes die bijna met de lichtsnelheid bewegen) en magnetische velden
(Figuur 1). Deze stroom van deeltjes ontwikkelt zich dicht bij het zwarte
gat, waar het materiaal versneld wordt en het vervolgens verder uitdijt in
het sterrenstelsel en daarbuiten. Deze bronnen staan bekend als AGN’s
met een jet of ook wel radioluide AGN, omdat ze veel van hun straling
uitzenden op radiofrequenties, en representeren het belangrijkste onderwerp
van dit proefschrift. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de
radiostraling is grotendeels synchrotronstraling, hetgeen ontstaat wanneer
elektrisch geladen deeltjes op relativistische snelheden door een magnetische
veld bewegen.

Zoals alles in de natuur, veranderen radiosterrenstelsels in de loop
van de tijd en deze evolutie staat bekend als de ‘de levenscyclus van een
radiosterrenstelsel’. Jonge radiobronnen, hebben jets die kleiner zijn dan
enkele duizenden lichtjaren en bevinden ze zich volledig in het sterrenstelsel
waar ze ontstaan zijn. Vervolgens dijen de jets uit tot buiten het
sterrenstelsel zelf en kunnen ze afmetingen bereiken van enkele miljoenen
lichtjaren. Gedurende de uitdijing ondergaan de deeltjes van de jets
interacties met het omringende materiaal en vormen ze een karakteristieke
structuur die radiolobben worden genoemd. Wanneer de meest krachtige
jets in botsing komen met externe materie, worden sterke schokgolven
gecreëerd die zich manifesteren als compacte en zeer heldere gebieden
op de rand van de radiolobben en die hotspots genoemd worden. In
Figuur 2 worden enkele voorbeelden van radiosterrenstelsels getoond die
zijn waargenomen met de Very Large Array in New Mexico.
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Figuur 1 - Artistieke weergave van een AGN die het zwarte gat in het centrum van het
heelal toont dat het omringende materiaal aantrekt en een straal deeltjes produceert die
naar buiten toe uitzet. Credits: NASA/JPL-Caltech.

Na een periode die varieert tussen enkele miljoenen tot tientallen
miljoenen jaar, stopt het zwarte gat materiaal aan te trekken en doven de
jets uit. Gedurende deze fase dijen de radiolobben uit in het intergalactische
medium en neemt hun helderheid af, met name voor op hoge frequenties.
Radiosterrenstelsels in deze fase worden AGN restanten genoemd en zijn het
onderwerp van dit proefschrift. In sommige gevallen begint het zwarte gat
na een periode van inactiviteit opnieuw materiaal aan te trekken en worden
de jets opnieuw geactiveerd. Deze zogenaamde herstarte radiosterrenstelses
vormen ook een aandachtsgebied van dit proefschrift. Bij deze objecten is
het mogelijk om zowel de nieuwe jets als de oude jets van een eerdere periode
van jet-activiteit waar te nemen.

Zoals eerder genoemd, kunnen jets een significante impact hebben
op het sterrenstelsel. Het is daarom essentieel om de details van hun
levenscyclus te begrijpen, en om de tijd die de AGN doorbrengt in zijn
actieve staat alsmede de oorsprong en frequentie hiervan te quantificeren.
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Figuur 2 - Radiobeelden van drie beroemde radiosterrenstelsels (a, 3C193; b, 3C274; c,
3C31) met verschillende morfologie met behulp van gegevens verkregen met de Very Large
Array-telescoop, in New Mexico, met een frequentie van 1.4 GHz. Credits: NRAO/AUI.

De Low Frequency Array (LOFAR)

Hoewel in de begindagen van de radiosterrenkunde rondom 1930 met name
gebruik werd gemaakt van hele lage frequenties (lager dan enkele honderden
MHz), is in de afgelopen decennia veel observationele en technologische
moeite gedaan om telescopen die werken rond een frequentie van 1 GHz
en hoger uit te breiden. Dit werd met name gedreven door het verlangen
naar een hogere gevoeligheid en resolutie, hetgeen lastig te bereiken is op
MHz-frequenties. Echter, rond het begin van de jaren negentig herleefde
de interesse in frequenties lager dan 1 GHz. Mede gedreven door snelle
ontwikkelingen op het gebied van computers en technologie, heeft dit
geleid tot een nieuwe generatie telescopen waarbij het traditionele concept
van schotelantennes werd vervangen door omnidirectionele dipoolantennes.
Voorbeelden van deze telescopen zijn de Long Wavelength Array (LWA),
the Low Frequency Array (LOFAR) en de Murchison Widefield Array
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(MWA). Deze instrumenten worden beschouwd als de voorlopers van de
revolutionaire Square Kilometre Array (SKA), die het komende decennium
in Australië en Zuid-Afrika zal worden gebouwd.

Dit proefschrift is gebaseerd op data verzameld met de LOFAR
telescoop. Deze telescoop bestaat in totaal uit 38 Nederlandse stations
van dipoolantennes, waarvan er zich 24 in een straal van twee kilometer
rondom het centrum bevinden in een gebied wat de ‘kern’ wordt genoemd.
De overige 14 die ’afgelegen’ worden genoemd zijn gerangschikt volgens
een logaritmische spiraalverdeling die zich uitstrekt over een gebied met
een straal van ongeveer 90 kilometer. Daarnaast zijn er ook nog 12
internationale stations in zes verschillende Europese landen (Duitsland,
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Polen en Ierland). Deze verdeling
van antennes maakt het mogelijk om zeer hoge ruimtelijke resoluties te
bereiken, d.w.z om zeer kleine objecten in de lucht te kunnen onderscheiden
en tegelijkertijd om zeer grote objecten te observeren.

In tegenstelling tot de klassieke parabolen, zijn de LOFAR-antennes
niet mobiel en hoeven ze niet in de richting van de hemel te worden
gericht die u wilt observeren. In feite ontvangen ze dankzij hun structuur
tegelijkertijd de straling uit de hele hemel. Alleen achteraf wordt het signaal
uit het van belang zijnde hemelgebied geselecteerd en gecombineerd met
dat van de andere antennes voordat het wordt geanalyseerd. Deze techniek
geeft de telescoop een enorme flexibiliteit in termen van richten en maakt
het mogelijke om tegelijkertijd meerder gebieden aan de hemel waar te
nemen. De datastroom afkomstig van alle stations tijdens een waarneming
is echter extreem hoog en bedraagt ongeveer 1.7 TB/s, daar waar de totale
hoeveelheid opgeslagen data vandaag de dag 25 PB is (alleen Google en
Facebook hebben meer opgeslagen data!).

Met LOFAR is een grote variëteit aan wetenschappelijke projecten tot
leven gekomen, uiteenlopend van kosmologie tot het zonnestelsel. Van
belang voor dit proefschrift is het tot stand komen van de LOFAR Low
Frequency Survey (LoTSS), met als doel het waarnemen en in beeld brengen
van de gehele noordelijke hemel op een frequentie van 150 MHz.

Dit proefschrif

Het doel van dit proefschrift is om de geavanceerde mogelijkheden van
LOFAR te gebruiken om de kennis van de levenscyclus van radiosterren-
stelsels te verbeteren en in het bijzonder de kennis van AGN restanten



236 Samenvatting

en herstarte AGN’s. De belangrijkste vragen die ons geleid hebben in dit
project zijn de volgende: wat zijn de eigenschappen van de restanten van
radiosterrenstelsels en herstarte radiosterrenstelsels en hoe kunnen we deze
op een complete en systematische manier selecteren in uitgestrekte gebieden
aan de hemel? Hoe en hoe snel evolueren de radiolobben wanneer de jets
stoppen? En hoe vaak worden de jets gereactiveerd in radiosterrenstelsels?

Binnen dit onderzoeksgebied zijn er verschillende karakteristieken die
LOFAR een uniek instrument maken. Allereerst, is LOFAR gevoelig
voor de lage-frequentie radiohemel (<200 MHz) en ook voor de zwakste
bronnen. Dit is fundamenteel voor het bestuderen van de laatste fases
in de evolutie van een radiosterrenstelsel. Nadat de jets stoppen, neemt
de helderheid van de bronnen af, met name op de hoge-frequenties.
Daarnaast maakt de verdeling van LOFAR stations de telescoop gevoelig
voor zowel uitgestrekte als compacte bronnen, wat het mogelijk maakt om
een unieke morfologische karakterisering te maken van radiosterrenstelsels
op lage frequenties. Tenslotte, maakt het grote blikveld van LOFAR het
mogelijk om grote gebieden van de hemel waar te nemen en systematische
onderzoeken uit te voeren naar zeldzame objecten zoals restanten van
radiosterrenstelsels of herstarte radiosterrenstelsels.

Gecombineerd met waarnemingen gedaan met andere telescopen, wor-
den LOFAR waarnemingen nog waardevoller en bieden ze de mogelijkheid
om spectraalstudies uit te voeren, d.w.z. het bestuderen van de helderheid
van radiosterrenstelsels als een functie van golflengte. Dit is met name
interessant omdat de karakteristieke tijdschaal waarop de helderheid van
radiosterrenstelsels varieert afhangt van frequentie, wat het mogelijk maakt
om de leeftijd van het object te reconstrueren door de helderheid op
verschillende frequenties te bestuderen. Met dit doel voor ogen, hebben
we de laatste vier jaar aanvullende data verzameld op frequenties boven de
150 MHz door gebruik te maken van een veelvoud aan radio-instrumenten
zoals de Very Large Array in New Mexico, de Westerbork Synthese
Radio Telescoop in Nederland, de Sardinië Radio Telescoop in Italië, de
Effelsberg 100-m Radio Telescoop in Duitsland en de Giant Metrewave
Radio Telescoop in India (Figuur 3).

In dit proefschrift hebben we de eigenschappen van een bij toeval
ontdekt restant van een radiosterrenstelsel (genaamd ‘Blob1’, Hoofdstuk
2) en twee reeds bekende herstarte radiosterrenstelsels (B2 0258+35,
Hoofdstuk 4 en 3C388, Hoofdstuk 5) tot in detail geanalyseerd. We
hebben ook nieuw onderzoek uitgevoerd naar AGN’s waarvan de activiteit
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Figuur 3 - De telescopen die in dit proefschrift worden gebruikt. Boven-links - Very
Large Array, New Mexico (CREDITS: Michael A. Stecker); boven-rechts - Sardinia Radio
Telescope, Italië (CREDITS: Media-INAF); midden-links - Zweeds Low Frequency Array
Station, Zweden (CREDITS: Onsala Space Observatory); midden-rechts - Westerbork
Synthesis Radio Telescope, Nederland (CREDITS: Richard Dawkins); onder-links Giant
Metrewave Radio Telescope, India (CREDITS: NCRA-TIFR); onder-rechts Effelsberg
100-m Radiotelescoop, Duitsland (CREDITS: MPIfR).

is gestopt of AGN’s waarvan de activiteit is gestopt en opnieuw gestart is.
In Hoofdstuk 3 hebben we een selectie gepresenteerd van een verzameling
restanten in het bekende hemelgebied ‘Lockman Hole’. In Hoofdstuk 6
hebben we onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van oude radiolobben
die geassocieerd worden met een verzameling jonge en compacte radioster-
renstelsels in de meest recente versie van het LoTSS survey. Tenslotte,
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hebben we Monte Carlo simulaties ontworpen om een verzameling van
gesimuleerde radiosterrenstelsels te creëren om de fractie van restanten van
radiosterrenstelsels in waargenomen data te voorspellen (Hoofdstuk 3).

We vatten hier de belangrijkste conclusies van dit proefschrift samen:

• Het merendeel van de radiosterrenstelsels die in de literatuur bestu-
deerd worden, laten hele steile spectraalindices (de helderheid op hoge
frequenties is veel lager dan die op lage frequenties), wat karakteristiek
is voor ouder wordende deeltjes. De waarnemingen en simulaties in dit
proefschrift (Hoofdstuk 2 en 3) laten echter zien dat dit niet voor alle
restanten van radiosterrenstelsels geldt maar alleen voor de oudere.

• Restanten van radiosterrenstelsels laten over het algemeen geen
radiostraling zien die afkomstig is uit de kern van het sterrenstelsel.
Het vermoeden is dat het zwarte gat in deze fase geheel inactief
is. In werkelijkheid, hebben we in de in Hoofdstuk 2 bestudeerde
radiosterrenstelsels een zwakke activiteit in de kern waargenomen met
hele lage waardes in vergelijking met klassieke actieve stelsels. Dit zou
een aanwijzing kunnen zijn dat in sommige gevallen de activiteit van
het zwarte gat niet volledig stopt maar alleen significant afneemt.

• Onze studies bevestigen dat een steile spectraalindex gebruikt kan
worden als primaire methode om restanten van radiosterrenstelsels
te identificeren maar alleen wanneer er data beschikbaar is met een
frequentie hoger dan 5 GHz (Hoofdstuk 3 en 6). In alle andere
gevallen is het essentieel om gebruik te maken van verschillende
criteria gebaseerd op de morfologie en de hoeveelheid radiostraling
afkomstig uit de kern om de restanten van radiosterrenstelsels in alle
evolutionaire fases te identificeren.

• In ogenschouw nemende dat oude deeltjes de meeste straling uitzen-
den op lage frequenties, heeft men lange tijd gedacht dat waarnemin-
gen op 150 MHz cruciaal zouden zijn om een groot aantal restanten
van radiosterrenstelsels te identificeren. In dit proefschrift hebben we
echter laten zien dat het aantal restanten van radiosterrenstelsels laag
blijft (<15% in vergelijking met het totale aantal radiosterrenstelsels
aan de hemel) wanneer waargenomen wordt op een frequentie van 150
MHz en gebruik wordt gemaakt van de verschillende selectiecriteria
in dit onderzoek. Hetzelfde resultaat werd bereikt door te kijken
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naar restanten geassocieerd met jonge actieve radiosterrenstelsels. Dit
resultaat wordt ook bevestigd door de simulaties en laat zien dat de
helderheid van deze objecten veel sneller evolueert dan gedacht werd,
wat waarschijnlijk te maken heeft met het snelle uitdijen van deze
objecten in hun omgeving.

• In het merendeel van de radiosterrenstelsels is de activiteitscyclus
van de jets langzamer dan de tijd die nodig is voordat de restanten
verdwenen zijn. Een interessante uitzondering op dit resultaat is het
radiosterrenstelsel B2 0258+35 dat bestudeerd is in Hoofdstuk 4. In
dit geval is het mogelijk om zowel de nieuwe jets als de radiolobben
van een vorige periode van activiteit waar te nemen. Dit suggereert
dat in dit sterrenstelsel de jets vaker gereactiveerd zijn, wat waar-
schijnlijk te maken heeft met een grote hoeveelheid gas dat zich in de
omgeving van het zwarte gat bevindt.

Dit proefschrift legt het fundament voor het systematisch uitbreiden
van onderzoek op lage frequenties, en daarmee voor het onderzoek naar
restanten van en herstarte radiosterrenstelsels. Een logische voortzetting
van dit werk is om de restanten van radiosterrenstelsels geselecteerd
in Hoofdstuk 3 verder te karakteriseren en om eigenschappen als de
afstand, de massa en de optische spectraaleigenschappen van de betreffende
sterrenstelsels in andere banden van het elektromagnetisch spectrum te
bestuderen. Daarnaast zullen we met behulp van de recent beschikbaar
gekomen LOFAR LoTSS de zoektocht naar deze klasse van objecten verder
uitbreiden naar grotere gebieden aan de hemel. We zullen ook de herstarte
radiosterrenstelsels meenemen in deze zoektocht, met als doel om de
activiteitscyclus van de jet beter te karakteriseren.
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