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Wanneer we naar een plaatje van een spiraalstelsel kijken zoals Fig. 1 in het inleidend

hoofdstuk van dit proefschrift, kunnen we twee hoofdcomponenten onderscheiden : de schijf

en de 'bulge' (de verdikking in het centrum). Zoals de naam het zegt heeft de eerste de

vorm van een dunne schijf terwijl de tweede het elliptische systeem is in het centrum. Het

overgrote deel van de massa in deze twee komponenten bevindt zich in sterren; de schijf

bevat daarnaast ook nog grote hoeveelheden gas en stof, doorgaans gemeenschappelijk on-

der de noemer `interstellaire materie' geplaatst. Hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift

gaan over de verdeling van sterren in de bulge, en wat we hieruit kunnen leren aangaande

het tijdstip en het mechanisme van de vorming van de bulge en het sterrenstelsel in het

algemeen. De bulge bestaat voornamelijk uit oude sterren die rond de symmetrie-as van

het sterrenstelsel roteren. Maar omdat we niet weten in welke mate de sterren van de

schijf bijdragen tot de lichtkracht van de bulge, is het moeilijk om een precieze beschrijv-

ing te geven van de manier waarop de bulge-sterren verdeeld zijn. Dit staat bekend als het

'bulge-schijf ontbinding' (bulge-disk decomposition) probleem. Doorgaans lost men dit op

door te veronderstellen dat de bulges van alle sterrenstelsels een dichtheid en oppervlakte-

helderheidsverdeling hebben die gelijkt op die van elliptische sterrenstelsels; namelijk dat

de logaritme van de oppervlaktehelderheid evenredig is met de straal tot een zekere macht

(1/4). De som van deze wet en van een exponentiele schijf wordt dan ge�t aan de totale

oppervlaktehelderheid van het sterrenstelsel, en de parameters van de bulge worden dan

afgeleid uit best-�t parameters van deze r(1=4) wet. In Hoofdstuk 2 verlaten we de veronder-

stelling dat de dichtheid en oppervlaktehelderheidsverdeling van de bulges gelijkt op die van

elliptische stelsels en gebruiken in de plaats een wet die zegt dat de oppervlaktehelderheid

exponentieel afhangt van de straal (plain exponential). We tonen aan dat dit een betere

en meer consistente beschrijving is van de bulges, vooral voor sterrenstelsels waar de bulge

klein is in vergelijking met de schijf. In Hoofdstuk 3 wordt deze conclusie bevestigd en

gesterkt door een nieuwe, model-onafhankelijke decompositiemethode te introduceren om

de bulge uit het totale pro�el van het stelsel te extraheren. Men vindt dan dat de vorm van

het bulgepro�el systematisch wijzigt, afhankelijk van de relatieve grootte van de bulge en

de schijf. Relatief grotere bulges hebben een gelijkaardig pro�el aan dat van de elliptische

stelsels, terwijl kleinere bulges pro�elen vertonen die steeds dichter bij de exponenti�ele wet

liggen. Wat kunnen we hieruit nu leren over het tijdstip en het mechanisme van de vorming

van de bulge?

Er zijn twee verschillende scenario's over hoe zo'n bulge gevormd wordt. Volgens het

eerste 'klassieke' scenario is die gevormd toen het sterrenstelsel nog jong was, voor de

schijf gevormd is. Volgens het tweede scenario wordt de schijf eerst gevormd en pas later
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de bulge, door processen die materiaal ophopen in het centrum van de schijf. Als de

schijf later gevormd is dan de bulge, dan is het mogelijk dat dit proces zijn signatuur heeft

achtergelaten op de oppervlaktehelderheid van de bulge; het zou kunnen dat de verandering

in de helling van het oppervlaktehelderheidspro�el van vroeg tot laat type spiraalstelsels het

e�ect is van de vorming van de schijf na de bulge. In Hoofdstuk 4 doen we een numerieke

simulatie van de vorming van de schijf rond een al bestaande bulge. De bulge wordt

vertegenwoordigd door enkele tienduizenden deeltjes in evenwicht en het krachtenveld van

de schijf wordt hier langzaam omheen gevormd. Het resultaat is dat het pro�el van de bulge

inderdaad verandert van de oorspronkelijke elliptisch-stelsel-achtige vorm naar een meer

exponenti�ele vorm, afhankelijk van de massa van de disk. De conclusie is dat de meeste

bulges die we tegenwoordig waarnemen zeer waarschijnlijk gevormd werden voorafgaand

aan de schijf; dat wil zeggen, het `klassieke' scenario lijkt correct te zijn voor deze bulges.

Echt exponenti�ele bulges kunnen op deze manier echter niet gevormd worden. Het lijkt

waarschijnlijker dat ze gevormd zijn n�a de schijf, als gevolg van de opeenhoping in het

centrum van gas en sterren uit de schijf.

Het laatste deel van dit proefschrift behandelt een component van spiraal stelsels die niet

gezien kan worden omdat het geen waarneembare electro-magnetische straling uitzendt|

het is donker. Hoe weten we dan dat het er is? De belangrijkste indicatie voor het bestaan

van donkere materie is de snelheid waarmee de sterren in de zichtbare schijf van het stelsel

rond het centrum roteren. De grootte van deze snelheden hangt af van de massa die zich

binnen de afstand van deze sterren tot het centrum bevindt; hoe groter de massa, des

te groter de snelheid. De stellaire snelheden in de buitendelen van stelsels, voor het eerst

waargenomen in de zeventiger jaren, laten zien dat er veel meer massa in een melkwegstelsel

aanwezig is dan we met onze optische of radio telescopen kunnen zien. Tenzij we bereid

zijn de zwaartekrachtswet van Newton aan te passen, is de enige uitleg hiervoor dat er een

extra massa component in spiraal stelsels bestaat, de zogenaamde donkere halo, die zich

van het centrum van deze stelsels uitstrekt naar een onbekende straal, ver voorbij het punt

waar de zichtbare materie ophoudt.

De rotatie krommes van melkwegstelsels kunnen het best verklaard worden door een

verdeling van de donkere materie aan te nemen die een constante dichtheid heeft binnen

een bepaalde straal. Dit gebied van constante dichtheid wordt meestal `core' (kern) ge-

noemd, en deze modellen beschrijven een ongeveer isotherme bol. De donkere halo's die

in cosmologische simulaties gevormd worden hebben deze verdeling echter niet. In plaats

van een constante dichtheid nabij het centrum, neemt de dichtheid snel toe naarmate we

dichter bij het centrum komen. Deze halo's worden 'singulier' genoemd. Behalve voor

dwergen en lage oppervlakte helderheids stelsels, kunnen de rotatie krommes nog steeds

makkelijk gemodelleerd worden met een dergelijke donkere materie verdeling. Deze andere

verdeling lijkt dus geen groot probleem te zijn. Er vindt echter wel een proces plaats dat

de zaken bemoeilijkt: de vorming van het zichtbare stelsel in de donkere materie halo. In

Hoofdstuk 5 simuleren we de vorming van een stelsel in een donkere halo. Het invallen

van de baryonische materie naar het centrum heeft enkele nogal belangrijke gevolgen. Een

deel van de donkere materie wordt door dit proces naar binnen getrokken, en de dichtheid

van de donkere materie zal in het centrum dus nog sneller toenemen dan oorspronkelijk

het geval was. De uiteindelijke vorm van de donkere halo kan met geen mogelijk meer
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de vorm van de rotatie kromme verklaren; de rotatie kromme die uit de simulaties volgt

daalt, terwijl de waargenomen krommes vlak zijn of stijgen. Deze inconsistenties tussen

de halos die gevormd worden in het Cold Dark Matter model en de halos die nodig zijn

om de waargenomen rotatie krommes te verklaren, zouden erop kunnen duiden dat andere

vormen van donkere materie overwogen moeten worden, of dat er helemaal van het idee

van donkere halos afgestapt moet worden.
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