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Dutch Summary
Nederlandse Samenvatting

EMISSIE van hydroxyl- en watermoleculen in extragalactische mega-masers werd voor het
eerst waargenomen in de vroege jaren tachtig. Deze moleculen onthulden een nieuwe

klasse van maseremissie, met isotrope helderheden die enkele ordes groter zijn dan die van
galactische masers. Sterrenstelsels met deze uitzonderlijke zogeheten mega-maseremissie
vertonen extra activiteit in hun binnendelen in de vorm van stervorming of een actieve kern.
De combinatie van maser-emissie met dergelijke activiteit in de binnendelen geeft aan dat
de lijnstraling afkomstig is uit de omgeving rondom de kern van het stelsel. Extragalactisch
hydroxyl (OH) is ook waargenomen in enkele objecten met extreem brede absorptiebanden.
Deze kunnen een andere, zeer belangrijke blik op de binnendelen van sterrenstelsels werpen.
Recente waarnemingen op parsec-schaal laten zien dat de moleculaire omgeving in deze ker-
nen zeer complex is. Dit impliceert dat op deze schaal ieder stelsel individueel bestudeerd
dient te worden.
Een onderdeel van het hier gepresenteerde onderzoek maakt gebruik van interferometrie met
zeer lange basislijnen, met als doel de OH emissie en absorptie die gezien is in de richting
van drie stelsels te bestuderen op een schaal van parsecs. Verder zijn op verschillende rood-
verschuivingen experimenten uitgevoerd om stelsels te vinden waar hydroxyl in voorkomt.
Het doel hiervan is de langzaam groter wordende database van stelsels waarin hydroxyl is
waargenomen, verder uit te breiden. Op basis van deze data worden de algemene eigenschap-
pen van OH mega-masers nog steeds onderzocht. Deze eigenschappen kunnen vergeleken
worden met de eigenschappen van stelsels waar OH in absorptie wordt waargenomen. De
algemene eigenschappen van de uitzonderlijke OH emissie zijn nog steeds nauwelijks be-
grepen. Hier zijn deze onderzocht door gebruik te maken van de algemene eigenschappen van
de stelsels waarin de emissie wordt waargenomen. Tenslotte is op basis van de OH emissie
een model voor de ruimtelijke structuur van de binnendelen van sterrenstelsels ontwikkeld en
worden enkele eerste resultaten besproken.

gedeeltelijk gepubliceerd als:
Hans–Rainer Klöckner and Willem A. Baan JENAM: A “CLEAR” VIEW OF THE

NUCLEUS: THE MEGAMASER PERSPECTIVE
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Basiskennis

Maseremissie

Maseremissie en het daaraan verbonden theoretisch concept werd ontdekt en ontwikkeld in
het laboratorium. Het acroniem maser staat voor Microwave Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, microgolfversterking door gestimuleerde stralingsemissie (in de alge-
meen bekende laser is het woord microgolfstraling vervangen door licht). In een maser wordt
de microgolfstraling versterkt tot een krachtige straal. Deze versterking wordt veroorzaakt
door een soort sneeuwbal- of domino-effect. In het algemeen ontstaan emissielijnen als een
atoom of molecuul vanuit een aangeslagen toestand (een toestand met een hogere energie)
terugvalt in een lagere energietoestand. Dit terugvallen leidt tot het uitzenden van een foton
met een bepaalde golflengte. Dit resulteert in de lijnstraling. Het is echter niet te voor-
spellen wanneer een bepaald atoom of molecuul zal terugvallen. Daardoor leidt dit spontane
emissieproces tot het willekeurig en incoherent verschijnen van fotonen. Maar deze fotonen
kunnen op hun reis door de interstellaire ruimte ook weer atomen of moleculen in een aanges-
lagen toestand brengen. De enige mogelijkheid om zulke emissiestraling in de interstellaire
ruimte waar te nemen is de gelukkige omstandigheid waarin men veel atomen of moleculen
tegelijkertijd waarneemt, zodat een meetbaar signaal ontstaat. Er bestaat echter een manier
om de moleculen sneller en meer voorspelbaar fotonen te laten uitzenden. Als er straling
voorbijkomt met precies dezelfde golflengte als de emissielijn, dan kan deze het aangesla-
gen molecuul er toe brengen om direct een foton uit te zenden en dit aan de voorbijkomende
straling toe te voegen, waardoor deze wordt versterkt (zie figuur 1). Dit effect wordt extreem
groot als zich abnormaal veel moleculen in de aangeslagen toestand bevinden. De moleculen
gedragen zich dan als dominostenen; ze vallen achter elkaar terug in een lagere toestand.
Dit leidt tot een krachtige straal met een bepaalde golflengte. Dit effect werd, zoals gezegd,
voor het eerst ontdekt in een kunstmatige omgeving van niet-thermisch evenwicht in het la-
boratorium. Pas later werd het duidelijk dat in het heelal deze condities van niet-thermisch
evenwicht niet ongewoon zijn.

Oorsprong van galactische maseremissie

De eerste waarnemingen van mysterieuze microgolf emissielijnen werden gedaan in de
richting van verschillende HII gebieden, waarvan bekend was dat ze hydroxyl (OH)
absorptielijnen hadden. Deze lijnen hadden ongewone eigenschappen die door de auteurs
in die tijd niet verklaard konden worden (Weaver et al. 1965). Kort na deze waarnemening
werden deze lijnen geı̈nterpreteerd als maseremissie, wat een mogelijke verklaring voor het
emissieproces, de extreme helderheid, de polarisatie van het licht en de verhoudingen van de
lijnsterktes gaf (Perkins et al. 1966). Tot op heden zijn verschillende moleculen gevonden
die maseremissie vertonen (zie tabel 1) en die cruciale informatie over het masergebied zelf
en over de dynamica van de omringende omgeving hebben opgeleverd. Tevens kan maser-
emissie dienen als een nauwkeurige afstandsmaat, onafhankelijk van bekende methodes die
gebaseerd zijn op eigenbeweging of faseverschuiving (Genzel et al. 1981; Herman & Habing
1985) en ook als methode om met behulp van het Zeeman effect magnetische veldsterktes te
bepalen (Reid & Silverstein 1990).
Andere plaatsen in de Melkweg waar maseremissie is waargenomen, zijn stervormingsge-
bieden, planetaire nevels, circumstellaire schijven en schillen rond sterren, waar ze helpen
om de fysische eigenschappen van de omgeving op schalen van enkele astronomische



Nederlandse Samenvatting 133

∆ E

Figuur 1 − Het pomp- en versterkingsprincipe van maseremissie. Het afgebeelde scenario laat een
maser zien met drie niveaus. De overbevolking van een aangeslagen toestand wordt veroorzaakt door
een energetische pomp naar een nog hoger niveau (linker plaatje). De levensduur van dit niveau is
relatief kort en het terugvallen in een lagere (maar nog steeds aangeslagen), meer stabiele toestand
vindt vrijwel direct plaats. Hierdoor raakt dit middelste niveau overbevolkt. Op het moment dat in
een wolk een foton een molecuul raakt dat zich in dit middelste niveau bevindt, kan dit molecuul
terugvallen in een lagere energietoestand. Dit veroorzaakt een extra foton dat in dezelfde richting gaat
als het eerste foton. Dit versterkingsproces kan tot zeer sterke straling leiden. Zolang het pompproces
efficiënt genoeg is om aangeslagen moleculen op de weg van de uitgestraalde fotonen te plaatsen zal
het aantal fotonen op die weg toe blijven nemen. Zo’n maser wordt onverzadigd genoemd. Dit scenario
is afgebeeld in het rechter plaatje. Als het pompproces niet efficiënt is, dan zijn er veel meer fotonen
dan aangeslagen moleculen. Deze fotonen zullen dus niet gestimuleerde emissie veroorzaken. Deze
fotonen verdwijnen in het maser proces en de maser wordt verzadigd genoemd. Merk op dat de termen
verzadigd en onverzadigd in de astronomische terminologie precies omgekeerd gebruikt worden als in
de experimentele natuurkunde (Reid & Moran 1988).

eenheden tot honderden parsecs te onthullen. Het meeste onderzoek is gedaan aan de
klassieke masermoleculen H2O en OH in zowel de Melkweg als in extragalactische objecten.
Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat, is gebaseerd op objecten waarin OH
straling uitzendt alsook op een object waarin OH straling absorbeert. Dit laatste object
vertoont ook H2O Megamaser emissie. In de volgende paragrafen wordt een overzicht
gegeven van de eigenschappen van maseremissie afkomstig uit de Melkweg met als doel
verbanden met extragalactische maseremissie te vinden.

Hydroxylmaseremissie is op verschillende rotatieniveaus waargenomen, maar voornamelijk
middels de vier maserlijnen die de grondtoestand bevat: de secundaire (1612 en 1720 MHz)
en de primaire (1665 en 1667 MHz) lijnen. De primaire en secundaire lijnverhoudingen van
galactische bronnen wijken af van de LTE (Locaal Thermodynamisch Evenwicht) lijnver-
houdingen in de verhouding 1-1-5-9 (1612 MHz, 1720 MHz, 1665 MHz, 1667 MHz). De
spectra van de secundaire en de 1665 MHz primaire lijn zijn met name in stervormingsge-
bieden lastig waar te nemen door een gebrek aan ruimtelijk oplossend vermogen. Binnen
de stervormingsgebieden worden 1612 MHz masers vaak geassocieerd met laat-type sterren,
terwijl de 1720 MHz lijnen geassocieerd worden met supernova resten (Caswell 1999). De
secundaire OH maserlijnen in stellaire schillen vertonen versterkte 1612 MHz emissie en
zwakke polarisatie. Deze type-II sterren∗ zijn voornamelijk laat-type sterren met een matige

∗Om historische redenen worden sterren met primaire lijnen type-I en de sterren met secundaire lijnen type-II
genoemd.
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tot sterke fluxovermaat in het infrarood, wat aanwijzing is voor een dikke, stoffige schil.
Sterren met primaire lijnemissie (type-I) worden vooral geassocieerd met helderder infra-
roodkleuren (Sjouwerman 1997) en de dominante 1665 MHz lijnen vormen een aanwijzing
voor een grotere spectrale index voor het stof en een duidelijke samenstelling van stof (Elitzur
1992a). In tegenstelling tot de stellaire maserlijnen is de 1665 MHz primaire lijn van OH
vooral duidelijk richting HII/OH gebieden (de sterkste OH emissie wordt bijv. gevonden in
W3(OH), een voorbeeld van een HII gebied). Deze lijn vertoont versterkte en gepolariseerde
emissie in combinatie met zwakke 1720 MHz secundaire emissie (zie bv. Elitzur 1992b; Ar-
gon et al. 2000; Caswell & Haynes 1983).

Dergelijke masers komen voor aan de rand van de HII/OH gebieden waarmee ze geasso-
cieerd worden. De omgeving van zo’n maser is een door een schok uitdijende en samengeper-
ste schil van materie (Elitzur & de Jong 1978). Dergelijke masers zijn onderdeel van de
kortdurende eerste fase (104 jaar) in de ontwikkeling van HII gebieden. Hoewel de lijnver-
houdingen in de masers van gebied tot gebied sterk verschillen, is het zeer waarschijnlijk dat
OH energetisch gepompt wordt door middel van een infrarood stralingsveld (zie bv. Elitzur
1992b). De enige uitzondering lijkt de versterkte 1720 MHz emissielijn te zijn. Deze lijn is
het minst vaak waargenomen en de aanwezigheid vormt een aanwijzing voor een interactie
tussen supernova-resten en moleculaire wolken. De huidige excitatiemodellen laten zien dat
C-schokken (≤ 50 km s−1) de condities voor een OH 1720 MHz maser kunnen produceren
middels energetisch pompen door botsingen (Lockett et al. 1999).

De waterdamp masers op 22 GHz worden gevonden in vergelijkbare objecten als de hy-
droxyl masers, met dien verstande dat de emissie ruimtelijk gescheiden is van de OH. Mod-
elberekeningen en waarnemingen laten zien dat de 22 GHz lijn niet uniek is en dat meerdere
overgangen populatie-inversie kunnen hebben (bijv. de 321 GHz sub-mm maser, Menten et al.
1990). H2O masers worden waargenomen in de richting van veel stervormingsgebieden en
er is een zeer goede correlatie tussen het voorkomen van HII gebieden en het voorkomen
van OH masers. De morfologie is echter behoorlijk complex en verschillende gebieden laten
allerlei maserkarakteristieken zien zonder dat een duidelijke onderliggende structuur zicht-
baar is. De maseremissie is bovendien gescheiden van, en fysische niet gerelateerd aan de

molecuul jaar van publicatie

hydroxyl OH 1965a

water vapor H2O 1969b

methanol CH3OH 1971c

formaldehyde H2CO 1971d

methylidyne radical CH 1973e

silicon Oxide SiO 1974f

ammonia NH3 1982g

hydrogen cyanide HCN 1987h

Tabel 1 − Moleculen die maser gedrag vertonen.
Referenties: a – Weaver et al. 1965, b – Cheung et al. 1969, c – Barrett et al. 1971, d – Barrett
et al. 1971, e – Turner & Zuckerman 1973, f – Snyder & Buhl 1974, g – Wilson et al. 1982, and
h – Guilloteau et al. 1987.
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HII/OH gebieden. Deze is daarentegen vooral verbonden met wegstromend moleculair gas
en nieuw gevormde sterren (Reid & Morgan, 1981). W49N is de sterkste galactische bron
van waterdampemissie met een totale helderheid van ongeveer 1 L� en individuele maser-
plekken met een helderheid van maximaal 0.08 L� (Walker et al. 1982). Ook in stellaire
omgevingen wordt regelmatig H2O in combinatie met OH emissie aangetroffen, maar typ-
isch in 15 tot 50 keer kleinere stellaire schillen. Een vergelijkbare aanblik van de ruimtelijke
verdeling van deze moleculen is ook waargenomen in de binnendelen van actieve stelsels,
waar de H2O emissie gelokaliseerd is binnen een paar parsecs van de kern en waar de OH
emissie gelokaliseerd is in een gebied met een grootte tot enkele honderden parsecs. Het
mechanisme voor het energetisch pompen van H2O in sterschillen is excitatie van de rota-
tionele niveaus middels botsingen. Dit mechanisme relateert het stellaire massaverlies aan de
helderheid van de maser (Cooke & Elitzur 1985). Hetzelfde pompmechanisme speelt een rol
in stervormingsgebieden die een J-schok hebben ondergaan, maar vergeleken met gebieden
die een C-schok hebben ondergaan op lagere snelheden voor de OH 1720 MHz lijn.

Samenvatting

Extragalactische OH en H2O Megamasers op galactische schalen

Galactische masers zijn aanwijzingen voor stervorming en de ontdekking van extragalactisch
H2O en OH eind jaren zeventig maakte duidelijk dat die extragalactische emissie vergelijk-
baar is met die in onze Melkweg. Deze extragalactische maseremissie vertoonde een iets
grotere helderheid en werd geassocieerd met HII- of stervormingsgebieden buiten het bin-
nenste van de stelsels (bv. M 82, NGC 253, M 33). Vlak hierna werd een nieuw soort extra-
galactische maseremissie gevonden richting de binnendelen van de stelsels met een isotrope
helderheid van zes of meer ordes van grootte hoger dan die van galactische bronnen. De
helderheid en de uitzonderlijke lijnbreedte waren aanwijzingen dat deze emissie de omge-
ving rond de kern traceert en zo iets kon zeggen over de eigenschappen van de kern van het
stelsel (H2O: Dos Santos & Lepine 1979; OH: Baan et al. 1982).
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gebaseerd op objecten waarin OH straling
uitzendt en op een object waarin OH straling absorbeert. Dat laatste geval vertoont ook H2O
Megamaser emissie. Waar dit van toepassing is, worden derhalve ook de eigenschappen
van objecten waarin H2O straling uitzendt, meegenomen. Beide soorten Megamaser stelsels
kunnen in het algemeen alleen indirect vergeleken worden, omdat de OH en H2O masers niet
in dezelfde stelsels voorkomenen, met uitzondering van een waarneming van OH emissie
buiten de binnendelen van het H2O-Megamaser stelsel NGC 1068 (Gallimore et al. 1996).
Sinds de ontdekking van Megamaser sterrenstelsels is veel energie gestopt in het zoeken
naar stelsels die hydroxyl en waterdamp karakteristieken vertonen. Echter, een zoektocht
naar extragalactisch hydroxyl door verscheidene datasets van stelsels die geselecteerd
zijn op hun infraroodeigenschappen leverde slechts een paar procent resultaat op (Darling
& Giovanelli 2002a; Baan et al. 1992a; Staveley-Smith et al. 1992; Norris et al. 1989;
Garwood et al. 1987; Schmelz et al. 1986). Een dergelijk laag percentage is consistent met
de dichtheid in de ruimte van OH Megamaseremissie. Deze dichtheid wordt bepaald door
de helderheidsfunctie van OH Megamaserbronnen en de helderheidsfunctie van stelsels die
geselecteerd zijn op hun infraroodeigenschappen (zie hoofstuk 3). In hoofdstuk 2 worden
experimenten beschreven die uitgevoerd zijn met behulp van de “Westerbork Synthesis
Radio Telescope” om OH in emissie of absorptie waar te nemen. Hiertoe zijn verschillende
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groepen stelsels op verschillende roodverschuivingen waargenomen, die gekenmerkt worden
door sterke infraroodemissie. Zoals verwacht werd nergens hydroxyl in absorptie of emissie
aangetroffen. Naast deze experimenten zijn ook bekende OH stelsels opnieuw waargenomen
om niet gepubliceerde eigenschappen van maseremissie te bevestigen. Verrassend genoeg
lieten deze waarnemingen zien dat enkele OH stelsels geen OH vertoonden en dat in een
geval de OH niet in emissie, zoals de literatuur vermeldde, maar in absorptie te zien was.
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Figuur 2 − Karakteristieke spectra van twee verschillende Megamaser sterrenstelsels. Links: Een
spectrum van de emissie van de OH Megamaser in Mrk 273 zoals waargenomen met de WSRT interfe-
rometer. Rechts: Een spectrum van H2O maseremissie in NGC 4945 zoals waargenomen met de Parkes
radiotelescoop van CSIRO (Greenhill et al. 1997). De spreiding in snelheid is relatief ten opzichte van
de systematische snelheid van het stelsel, aangegeven met een verticale streep.

De karakteristieke spectroscopische signalen van beide soorten Megamaseremissie zijn
duidelijk verschillend, zoals te zien is in figuur 2. De extragalactische H2O spectra bestaat
uit emissie in een enkele overgang net als in de galactische bronnen (J = 616–523, 22 GHz).
Daartegenover zijn de extragalactische OH spectra opgebouwd uit twee primaire overgangen
van de hyperfijne niveaus in toestand 2Π3/2 met J = 3/2, die duidelijk te onderscheiden
zijn. Zo is bijvoorbeeld de extragalactische 1667 MHz primaire lijnemissie versterkt ten
opzichte van de 1665 MHz lijn en is deze bovendien niet gepolariseerd (Killeen et al.
1996), hetgeen verschilt van bronnen in de Melkweg. De OH spectra laten een continu
(glad) emissieprofiel zien met een breedte tot duizenden kilometers per seconde, waarbij de
primaire OH lijnen soms over elkaar heen vallen. De H2O Megamasers laten duidelijke,
smalle emissie karakteristieken zien, die verspreid zijn over een vergelijkbaar snelheids-
bereik. Een vergelijkbaar spectraal onderscheid wordt gevonden in de stellaire OH en
H2O maseremissie (Elitzur 1992b). De spectra van H2O Megamasers bestaan bovendien
voornamelijk uit smalle componenten (typische lijnbreedtes van 1.5 km s−1; M33), terwijl
de spectra van OH Megamasers opgebouwd zouden kunnen zijn uit (veel meer) brede
componenten (typische lijnbreedtes van 10 km s−1; M82). Daarbij komt dat de emissie
van sterke H2O Megamasers ook duidelijke lijnstructuren vertoont met een variabiliteit die
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korter is dan de dynamische tijdschaal. Van de OH Megamaseremissie zijn de specifieke
eigenschappen van de individuele maserwolken onderzocht in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk
wordt een model ontwikkeld om de geometrische verdeling van individuele wolken in de
omgeving rond de binnendelen van een sterrenstelsel te onderzoeken. Teneinde de gladde
spectra te reproduceren zoals die gezien worden in de richting van OH stelsels dienen de
wolken uitgebreid te worden met bredere snelheidsprofielen. De puntiger H2O spectra
kunnen worden gereproduceerd door minder turbulente maserwolken.

Er wordt gedacht dat de extragalactische Megamaserbronnen in het algemeen een duidelijke
eigen morfologie hebben. Waar H2O Megamasers vooral gerelateerd zijn aan vroeg tot laat-
type spiraalstelsels (Braatz et al. 1997), laten stelsel waarin OH straling uitzendt specifieke en
onregelmatige structuren zien en er is geopperd dat ze gerelateerd kunnen zijn aan een speci-
fiek moment tijdens het botsen van stelsels. De algemene aanname van een duidelijke eigen
morfologie wordt in het geval van stelsels met hydroxyl besproken en bestudeerd in hoofd-
stuk 3. Survey data met een resolutie van enkele boogseconden in het optisch kan de eigen
morfologie van de OH Megamaser sterrenstelsels niet bevestigen. In het bijzonder, waar bij-
na de helft van de OH Megamaserstelsels onregelmatige of meervoudige bronstructuren liet
zien, bleef de rest onopgeloste puntbronnen. Desalniettemin levert onderzoek op basis van
de helderheidsfunctie het eerste bewijs OH Megamaserstelsels waarschijnlijk geassocieerd
zijn met botsingen van sterrenstelsels en dat ze derhalve waarschijnlijk ook onregelmatig van
vorm zijn. Dit bewijs is gebaseerd op een vergelijking van de helderheidsfuncties in zowel het
infrarood als in de radio-emissiebanden van de op hun OH en infrarood eigenschappen gese-
lecteerde stelsels. Het systematisch afwijken van de karakteristieke helderheden geeft aan dat
OH Megamaserstelsels met een specifiek moment tijdens een botsing tussen sterrenstelsels
corresponderen, waar (bij constante dichtheid in de ruimte van OH Megamaserstelsels) massa
wordt omgezet in sterren (zie hoofdstuk 3).

De totale hoeveelheid energie die uitgestraald wordt door beide types Megamaserstelsels
is afgebeeld in figuur 3, waarin een licht verschillende spectrale energieverdeling (SED) te
zien is voor golflengtes van radiogolven tot visueel licht. De SED van de stelsels waarin
OH straling uitzendt, laat de nauwste verdeling zien. Dit is een aanwijzing is voor een
tamelijk uniform stralingsmechanisme. Een vergelijking tussen de optische en de infrarode
emissie van OH en H2O bronnen laat zien dat de OH stelsels voornamelijk straling in het
infrarood uitzenden, terwijl de H2O stelsels ongeveer evenveel straling in het optisch als in
het infrarood uitzenden. De straling van OH Megamaserstelsels lijkt op een typisch ster-
vormingsgebied met thermische vrij-vrij straling in het radiogolflengtegebied en versterkte
stofstraling met een temperatuur van ongeveer 60 K in het infrarood. De infrarode helderheid
van deze bronnen is uitzonderlijk hoog, waardoor deze stelsels geklassificeerd onder de
zogeheten ultraheldere infraroodstelsels (zie hoofdstuk 3). Het feit dat H2O Megamasers-
telsels ongeveer evenveel energie uitstralen in het optisch als in het infrarood en de grotere
spreiding in de datapunten, kunnen erop wijzen dat deze stelsels minder stof bevatten en
mogelijk een andere energiebron in het centrum van het stelsel. Dit kan ook worden afgeleid
uit de helderheidsfunctie op radiogolflengtes voor enkele OH stelsels (zie hoofdstuk 3). Bij
de grootste vermogens in het radio kan de helderheidsfunctie niet met een Schechterfunctie
verklaard worden, wat aangeeft dat er een meer dominante, niet-stellaire radiocomponent
afkomstig van een stroming uit de kern aanwezig is, die mogelijk de stoffige omgeving
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Figuur 3 − Spectrale energieverdeling van de geı̈ntegreerde OH (links) en H2O Megamaser dataset.
De emissie uit iedere golflengteband van elk stelsel is in één plaatje gezet om alle uitgestraalde en-
ergie van de Megamaser stelsels te laten zien. Het frequentiebereik omvat zeven grootte-ordes begin-
nend bij radio via het infrarood naar het zichtbare licht. De verticale lijnen geven de overgangen aan
tussen de verschillende gebieden. Merk op dat de H2O Megamasers op lagere roodverschuiving wor-
den waargenomen dan de OH stelsel. De H2O stelsels hebben daarom hogere fluxen over het gehele
frequentiebereik.

wegblaast. Dit scenario is in overeenstemming met eerder geklassificeerde stelsels in dit
helderheidsgebied, met nucleaire krachtbronnen van monsterachtige proporties (Condon &
Broderick 1988). Helaas is de bron van de energie maar in een paar Megamaserstelsels
optisch geklassificeerd. Deze zijn weergegeven in tabel 2. De algemene trend zoals afgeleid
uit de galactische SEDs en de verhoudingen tussen radio- en infraroodstraling is in overeen-
stemming met deze klassificaties. De meerderheid van de stelsels waarin hydroxyl straling
uitzendt, vertonen sterke stervormingskarakteristieken (SBN) en de waterdampmasers zijn
vooral gerelateerd aan Seyfert-2 type kernen (AGN).

Hoewel de aard van de OH Megamaseremissie tot op heden amper is bestudeerd, is het wel
duidelijk dat het extreme infrarode stralingsveld, zoals dat gezien wordt in de richting van
dergelijke stelsels, de stralingspomp voor deze uitzonderlijke maseremissie vormt (zie voor
de principe van de stralingspomp figuur 1 en voor algemene informatie over Megamaser
emissie Baan 1989). Om te testen of de infraroodpomp de algemene eigenschappen van ver-
sterkte 1667 tot 1665 MHz primaire lijnstraling kan produceren, is in hoofdstuk 3 de steady-
state-rate vergelijking voor de eerste 36 grondtoestanden van het hydroxylmolecuul opgelost.
In het algemeen kan het voor extragalactische Megamaseremissie karakteristieke feit dat de
1667 Mhz lijn sterker is dan de 1665 Mhz lijn verklaard worden met de infraroodstraling
van een zwart lichaam met specifieke temperatuur, maar deze emissie correspondeert niet
duidelijk met de infrarode emissie van elk individueel stelsel en de gemeten lijnverhoudin-
gen.
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hydroxyl waterdamp
geklassificeerd / gepubliceerd 31/100 16/30

SBN 16 1
LINER 9 5
Seyfert 2 5 10
Seyfert 1 1 0

Tabel 2 − Activiteit in de kern van Megamaserstelsels. Een compilatie van de spectroscopische klas-
sificatie van de OH en H2O Megamasers op visuele golflengtes (Baan et al. 1998; Greenhill 2001;
Maloney 2002).

Dit resultaat is niet onverwacht aangezien geen rekening gehouden is met gezichtslijnef-
fecten en systematische fouten. Deze zullen een cruciale rol spelen bij de interpretatie van
de aard van de maseremissie in deze bronnen. De systematische fouten kunnen ontstaan
door de waargenomen optische diepte van deze stelsels te vergelijken met de optische diepte
zoals berekend op basis van de infraroodemissie. Beide worden op een verschillende manier
bepaald. In hoofdstuk 3 worden de verschillende schattingen en de systematische fouten bij
de bepaling van de optische diepte besproken. Desalniettemin leveren de geschatte eigen-
schappen van de lijnen enkele eerste aanwijzingen over de aard van de maseremissie zelf.
Gecombineerd met de resultaten van waarnemingen op hoge resolutie, die worden besproken
in de volgende paragraaf, leveren de eigenschappen van deze lijnen belangrijk bewijs dat de
meeste extragalactische OH Megamaseremissie afkomstig is van een onverzadigd maserpro-
ces.

De samenstelling van de kern van Megamaserstelsels

Het meeste van onze huidige kennis over de samenstelling en de driedimensionale structuur
van de binnenste delen van sterrenstelsels is afkomstig van spectroscopische waarnemingen
van de atomaire of moleculaire gasfase. Van actieve stelselkernen (AGN), die veelal de rest
van het stelsel volledig overstralen, wordt in het algemeen aangenomen dat ze hun energie
halen uit het vrijmaken van gravitatie-energie uit een compacte accretieschijf rondom een
massief zwart gat (sub-parsec schalen; Rees 1984). Verder is deze accretieschijf de basis
van een relativistische, bipolaire uitstroom van materie in twee symmetrische stromen die
megaparsecs groot kunnen worden. Om deze reusachtige kerncentrales op gang te houden,
is een constante toevoer van materie van buiten de accretieschijf nodig. Er wordt gedacht dat
deze voorraad materie geassocieerd is met een torus rond de kern of met een dikke schijf. De
resulterende non-isotrope verdeling van materie rond de binnenste delen is waarschijnlijk de
sleutel tot het unificeren van de verschillende waargenomen emissiekarakteristieken, binnen
het raamwerk van het AGN unificatieschema. De beste aanwijzing voor een zwart gat in
het heelal werd gegeven door de waarneming van de H2O Megamaserbron in NGC 4258
(Greenhill et al. 1995). Sinds deze waarneming is er allerlei onderzoek gestart en uitgevoerd
om dergelijke uitzonderlijke emissie te vinden en om de binnenste delen met het hoogst
mogelijke ruimtelijke oplossend vermogen te onderzoeken.

Tot dusver is echter slechts een klein deel van de OH Megamaserstelsels met interferometrie
met zeer lange basislijnen waargenomen (voor de OH bronnen zie tabel 3, voor de negen H2O
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bronnen zie Maloney 2002). Deze waarnemingen van de binnenste delen laten een meer com-
plex beeld zien van het continuüm en de maseremissie in de extragalactische stelselkernen.
Daarbij kon een duidelijke aanwijzing dat de krachtbron in de kern voornamelijk geleverd
werd door een accretieschijf niet worden aangetoond voor de meerderheid van de OH Mega-
maserstelsels. Omdat in deze stelsels duidelijk sprake is van verduisterend materiaal in het
gebied van de kern, is het nog steeds niet uitgesloten dat ze ofwel een heldere maar verduis-
terde, ofwel een intrinsiek minder heldere krachtbron die niet ingebed is in het verduisterend
materiaal, in de vorm van een accretieschijf hebben. Zelfs combinaties met een sterke ster-
vorming in de binnenste delen kan niet worden uitgesloten. Een manier om de krachtbron
op te sporen is door gebruik te maken van de maseremissie om duidelijkheid te verschaffen
over de kinematica van de kern op sub-parsec schaal. Het onderzoek dat hier gedaan is, heeft
betrekking op waarnemingen met hoge ruimtelijke resolutie teneinde informatie over de lijn-
en continuümstraling te vergaren in de binnenste delen van twee stelsels waarin OH straling
uitzendt (hoofdstuk 4 en 5) en een stelsel waarin OH straling absorbeert (hoofdstuk 6). Van
deze laatste bron is bekend dat H2O straling uitzendt.

Na de eerste waarnemingen van OH Megamaser bronnen werd duidelijk dat bij een
dergelijk hoge resolutie de OH straling karkateristieken van individuele maserbronnen on-
thuld (Diamond et al. 1989). Terwijl op parsec-schaal resoluties de H2O emissie onopgelost
blijft, is tot 50% van de hydroxyl maseremissie gedetecteerd in minder compacte gebieden
met een grootte tot enkele honderden parsecs (Lonsdale et al. 1998). In het algemeen wor-
den de sterkste emissielijnkarakteristieken gedomineerd door de 1667 MHz lijn, terwijl de
1665 MHz lijn grotendeels wordt opgelost. De emissie zelf is vrij zwak geassocieerd met het
continuüm, zoals verwacht mag worden op basis van het klassieke model voor OH Mega-
masers (Baan 1989). Dit doet de vraag rijzen of dit te maken heeft met de efficiëntie van de
pomp binnen de individuele emissiegebieden of dat dit, zoals besproken in hoofdstuk 3, een
systematisch effect van de waarnemingen is.

bron afst [Mpc] 1 mas [pc] instrument

IC 694 (Arp 229) 42 0.20 EVNg, MERLINj

Arp 220 73 0.35 VLBIb

III Zw 35 111 0.54 VLBIc, VLBAd, EVNe

IRAS 10039−3338 137 0.67 VLBAl

Mrk 273 154 0.74 EVN , MERLINh,i

Mrk 231 172 0.83 EVNf , MERLINh

IRAS 17208−0014 175 0.82 VLBIc

IRAS 10173+0828 194 0.94 EVNo

IRAS 12032+1707 910 4.41 VLBAk

IRAS 14070+2505 1118 5.42 VLBAk

Tabel 3 − Recent waargenomen OH Megamaserstelsels met milli-boogseconde resolutie.
De afstand is bepaald door aan te nemen dat q0= 0.5 km s−1 and H0= 75 km s−1 Mpc−1.
Referenties: b – Lonsdale et al. 1998, c – Diamond et al. 1999, d – Trotter et al. 1997, e – Pihlström
et al. 2001, f – Klöckner et al. 2003, g – Klöckner & Baan 2001, h – Richards et al. 2000, i – Yates
et al. 2000, j – Polatidis & Aalto 2000, k – Pihlström et al. 2003 in prep. l – Rovilos et al. 2002
o – Klöckner et al. 2004 in prep.
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De twee OH Megamasers die hier onderzocht zijn, bezitten deze algemene eigenschap-
pen. Op grote schaal laat de bron Mrk 231 een tamelijk onregelmatige structuur en een sterke
niet-stellaire radio-emissie zien (hoofdstuk 4). De waarnemingen op hoge resolutie van de
enige Seyfert-1 kern in de dataset is het eerste voorbeeld van verduisterend materiaal op
enkele tientallen parsecs van het centrum van de kern. Dit was reeds voorspeld door de theorie
(Krolik 1999). Daarnaast laten de waarnemingen van Mrk 231 uitgebreide OH emissie zien
met een grootte van zo’n honderd parsec. Deze emissie zit in de vorm van een halve cirkel
die de radiobron in de kern aan weerszijden omvat. De emissie laat een gladde omgeving van
de emissiebron zien met LTE OH primaire lijnverhoudingen. Dit suggereert optisch dunne
en onverzadigde maseremissie (Klöckner et al. 2003). Modellen wijzen op een geı̈nclineerde
schijf of torus van zo’n 200 parsec. Dit zou een voldoende grote kolomdichtheid opleveren
om de waargenomen verduistering en de maseremissie in de richting van een actieve kern te
kunnen verklaren.

De karakteristieke vorm van een OH Megamaserstelsel is te zien in Mrk 273. Dit stelsel
heeft een onregelmatige structuur en er zijn duidelijke aanwijzingen dat een botsing heeft
plaatsgevonden, onder andere door de aanwezigheid van meerdere kernen (hoofdstuk 5). De
kern waarin de OH is waargenomen, wordt op een volledig andere manier aangedreven en
de OH emissie laat een nieuw en extreem beeld zien in de structuur rondom de kern. Op
parsec-schaal resolutie volgt het continuüm een sterk stervormingsgebied van zo’n 500 bij
300 parsec groot. De waarneembare OH emissie daarentegen komt uit een klein deel van
dit gebied. Behalve de kinematica van de kern traceert de OH emissie ook de dynamica van
de dikke schijf of de torus van 108 parsec rond de kern. Deze schijf of torus staat vrijwel
loodrecht op de kinematische structuur op grotere schaal. Het duidelijke snelheidspatroon in
het centrum van deze structuur wijst op een centrale massa van 1.39 ×109 M� (Klöckner &
Baan 2002). Deze lijnwaarneming wijst samen met de radiocontinuümemissie op een com-
binatie van sterke stervorming samen met ofwel een zwaar verduisterde ofwel een zwakke
kernreactor in de binnenste delen.

Het stelsel NGC 3079 met OH in absorptie is een vrijwel edge-on spiraalstelsel met
een matige fluxovermaat in het infrarood ten opzichte van OH Megamaserstelsels. In dit
stelsel reiken spectaculaire straalstromen van materie verscheidene kiloparsecs van de kern
vandaan (Cecil et al. 2001, en de referenties daarin). Onderzoek aan de circumnucleaire
omgeving van NGC 3079 via H2O Megamaser emissie bracht een nogal raadselachtige nu-
cleaire samenstelling en hiërarchische structuur aan het licht. De maseremissie, zoals die
werd waargenomen in de H2O kernen, laat een tamelijk complexe verdeling van de indi-
viduele maserwolken zien. Deze zijn zowel loodrecht als evenwijdig ten opzichte van de
continuümemissie in de kern verdeeld. Zo’n verdeling is een typische eigenschap van H2O
Megamaserbronnen, waar de maseractiviteit in de kern geassocieerd is met accretieschijven,
terwijl de maseractiviteit buiten de kern geassocieerd is met straalstromen. Beide vertonen
energetisch pompen middels botsingen bij temperaturen van meer dan 250 K (Maloney 2002;
Kartje et al. 1999). Desalniettemin kunnen deze H2O maserwolken in combinatie met de con-
tinuümemissie niet de precieze locatie van de kern aangeven, iets waarover in de literatuur
uitgebreid gediscussieerd wordt. De OH absorptie zoals bestudeerd in hoofdstuk 6 helpt om
meer inzicht in deze vraag te krijgen. Het ruimtelijk oplossend vermogen van de waarnemin-
gen is onvoldoende om de onderliggende structuur van de continuümemissie bloot te leggen,
maar desalniettemin vertoont de waargenomen lijnemissie twee gescheiden lijnstructuren, ge-
traceerd door beide primaire OH lijnen, die de kinematica van de kern zouden kunnen laten
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zien. De primaire OH lijnverhoudingen van de individuele paren laat waarden zien die dicht-
bij de LTE verhouding van 1,8 liggen, hetgeen is wat verwacht wordt voor OH in absorptie.
Er is gespeculeerd dat zich in deze kern twee tegen elkaar in draaiende schijven bevinden
die een nogal ongewone kinematische signatuur veroorzaken (Sawada-Satoh et al. 2000). De
kinematica zoals die is afgeleid uit de OH absorptie-eigenschappen geeft echter duidelijk aan
dat de OH geassocieerd is met rotatie van de binnenste delen een stroom uit deze delen. Ook
dit helpt bij het oplossen van het raadsel van de omgeving in de binnenste delen van NGC
3079 zoals die wordt gezien op de verschillende boven beschreven manieren.

Conclusies en vooruitblik

Hydroxyl levert na HI en CO een van de beste moleculen om de ruimte mee te onderzoeken.
Hydroxyl geeft een uniek beeld van verschillende omgevingen die uiteenlopen van stellaire
schillen tot de nabijheid van een zwart gat in de kern van actieve stelsels. Daarbij levert OH
zeer belangrijke aanwijzingen die helpen bij het begrijpen van de fysieke eigenschappen van
de betreffende structuren, uiteenlopend in grootte van kleiner dan een parsec tot duizenden
parsecs.

We hebben laten zien dat het onderzochte extragalactische hydroxyl deze essentiële
informatie over de circumnucleaire omgeving en de kinematica levert in drie bepaalde
actieve stelsels die niet getraceerd worden door andere lijnovergangen (hoofdstuk 4, 5, & 6).
Daarbij bepaalt de infrarood temperatuur van de stelsels of het hydroxyl zich in absorptie of
in emissie vertoont. Dit sterke verband kan verklaard worden met behulp van het pompproces
van het OH molecuul en levert een belangrijk instrument om de warme en koude stoffase in
deze actieve stelsels mee te onderzoeken. Een conclusie van het werk in dit proefschrift is
dat de de meerderheid van de extragalactische OH emissie afkomstig is van een onverzadigd
maserproces, waarbij het maserproces een klein deel van de infrarood fotons in maserfotons
omzet (hoofdstuk 3 & 7).

Het grootste nadeel van de studie van extragalactisch OH is dat het aantal bekende stelsels
dat OH bevat beperkt is en dit aantal maar langzaam groter wordt. Behalve het hier
gepresenteerde onderzoek naar de primaire lijnemissie van het hydroxyl-molecuul, heeft
het onderzoek naar de secundaire lijen (Baan et al. 1989) en naar overgangen van en naar
hogere energieniveaus de potentie om dieper inzicht te geven in de moleculaire omgeving
van de binnenste delen van sterrenstelsels (voor een overzicht van masers en de verschillende
overgangen zie: Elitzur 1992a,b; Reid & Moran 1981). Tot nu toe is het onderzoek
naar extragalactisch hydroxyl gebaseerd geweest op een overmatige hoeveelheid infrarode
straling van de onderzochte stelsels. Deze methode is wellicht niet efficiënt genoeg om
extragalactisch OH te ontdekken. Wellicht vormen blinde surveys van een aantal graden aan
de hemel en een groot spectraal bereik om de verschillende overgangen van het hydroxyl-
molecuul te vinden een goed alternatief en moeten daarom in overweging genomen worden
voor toekomstig onderzoek.

Op dit moment is het gebruik van de OH Megamaser in de astronomie noodgedwongen
beperkt tot het bestuderen van de kinematica van het omringende medium en geeft het nog
geen duidelijke informatie over andere fysische grootheden zoals bijvoorbeeld temperatuur
en magnetische veldsterkte. Daarom blijft het theoretisch modelleren van maseremissie in
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een omgeving van stof met behulp van stralingstransport een van de uitdagingen voor de
toekomst. Essentieel voor dit soort onderzoek zijn verdere waarnemingen van Megamaser
stelsels met resolutie op parsec- tot kiloparsecschaal. Fase-referentie†, succesvol toegepast
in dit proefschrift, vormt in de toekomst de beste strategie om zulke zwakke emissiestruc-
turen waar te nemen. Daarbij heeft voor toekomstig onderzoek een grotere gevoeligheid een
grotere prioriteit dan een groter ruimtelijk oplossend vermogen bij onderzoek naar de OH
emissie die nu nog gemist wordt in in de bronnen die al onderzocht zijn op parsec schaal (zie
tabel 3 voor het betreffende ruimtelijk oplossend vermogen). De structuur die deze emissie
traceert zou belangrijke informatie kunnen verschaffen over de de binnenste delen van deze
stelsels en zo een nieuw onderzoeksveld kunnen openen dat de kinematica van de omgeving
in de binnenste delen van een stelsel verbindt met de kinematica op galactische schalen.

†De methode van fase-referentie wordt gebruikt om waarnemingen van bronnen met zwakke emissie te calibre-
ren. Hiertoe wordt een bron met sterkere emissie (de fase-calibrator bron), die binnen enkele boogseconden van
de bron moet liggen, samen met de oorspronkelijke bron waargenomen binnen een cyclus van enkele minuten. De
calibratie die verkregen wordt via de fase-calibrator bron dient dan als calibratie van de oorspronkelijke bron.
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