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Dit proefschrift bestaat uit twee aÍzond.erlijke delen. Deel I, waaruit de titel van dit
p^roefschrift is genomen, heefi betrekking 9,p dè presentatie van de Catalogue of Multiple
Galaties, sarnengesteld door T. s. van etËaa"i"" op de studie rr.r, drrËb"1" *ar.*ág_
stelsels. Dit vormt het grootste deel van dit proefsËhrift. Deel II toont het resultaat
van een onderzoek naar.de zogenaamde 'cooliàg 

fl,ow, in Mgz, een zeer groot elliptisch
melkwegstelsel, gedaan in samenwerking met R. H. Sanders. Ín het volq*ende zulLn de
voornaamste aspecten van de twee delen worden belicht.

, 
Dubbele melkwegstelsels vormen een speciale klasse objecten in de sterrenkunde om-

d.at zij het mogelijk maken massa's ,ru,tr *"lk*"gstelsels te"meten. In dit opzicht k,-,rrr"r,
zij vergeleken worden met dubbelsterren, met eei fundamenteel verschil: in het g"";i";;
melkwegs-telsels zijn de. omloopstijden erg lang, terwijl dubbelsterren daarente"ge n zeet
korte omloopstijden hebben- (van soms riaar Ënkele Áinuien), zodat hun banen direct
kunnen worden geobserveerd.

Dit is de reden dat onderzoek naar dubbelstelsels met statistische methoden moet
worden verricht. Een dynamisch model moet worden bepaald en toegepast op een goed
gedefiniee,rde groep dubbelsteisels. Twee aspecten van dit soort ondeizàek zijn 

".rrcl..l,een onrealistisch model toegepast op een perfecte verzameling van dubbelstelJt"ls is 
"rre1slecht als een perfect model dat gebruik maakt van een gro"p-d,rbb"lstelsels geselecteerJ

zonder preciese en duidelijk gedefinieerde criteria. Dit*proàfschrift probeerï aan beide
aspecten aandacht te geven.

In het tweede hooidstuk van Deel I wordt voor het eerst de Catalogue of Multiple
Gala.xies (cMG), samengesteld door T.s. van Albada, gepresenteerd. Deáe i, á..rg"urrld
met informatie over roodverschuivingen. De CMG beva*t 885 groepen met in totaal 1616
melkwegstelse-ls.- D9 grootte van-de groepe.r varieert lrutr dnËb"ktelsels (3b8 rt;k.i t;;

"]Y"9is::tj\"!_.(3 
stuks). .De-bron'un d" cMG is d,e [Ippsara Generàr catatosíe of

G.alaxies.(uGC; Nilson, 1923). onderdelen van de groep d.,rËb"ht"lr"ls in de cCl,l ,i:í
al-ge_analyseerd in voorgaande proefschrj{t91 (.van Moo.r"l, 1gg2 en oosterloo, 19gg). óe
CM9 is aangevuld met recente (tot. eind 1988) informatie over roodverschuivingerr. beze
roodverschuivingen zijn over het algemeen bépaald aan de hand van radio ob-servaties,
met zeer kleine onzekerheden.

In hei derde hoofdst rk ontwikkelen en bespreken we een eenvoudig model voor dubbel-
stelsels met als belangrijkste eigenschap de aanwezigheid van een"uitgebreide donkere
massa component. De vorm van rotatiekrommen van individuele spiráal stelsels duidt
op de aanwezigheid van,donkere.halo's_(zie b.v. van Albada en siancisi, 1gg6). Ári"
voorgaande studies van dubbelstgls_e]1 (Tgr1er, 1g76, peterson, 1g79, white et all, 19g3,
Karachentsev, 1985, van Moorsel, 1982, schweizer, i9g7, oosterloo, lggg) g.r, ;i 

".;modellen waarin melkwegstelsels-worden voorgesteid door puntmass.'s diá ftepl"ria.nse
banen volgen. Het is dus zinvol om de behindeling van banen van dubbelstelsels te
verbeteren door een model te gebruiken waarin iedér afzonderlijk stelsel een donkere
component heeft die op de juiste manier in rekening wordt gebrácht bij het berekenen
van hun gravitationele wisselwerking.
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Hct vicrde hoofclstrrk is gen'ijcl ár?rn (le arlalysc vali d{,' glocl> dubbr'lstelsels il c1c
CMG. Hierbi j  wor<lt  zo\À,el gobruik gctraa,kt val l  hot nlodcl dat irr  ht ' t  dcrt le hoof<lstuk
is behanclclcl  als val l  clc kiassiekc I icplcl iaansc berra<lerirg, irr  een iets ait l r Í lepasrc v()r 'rrr!
rxn clc ein<iige grootte van rrrr:1kr'"'cgst<'lsels goc<l in r.ekcrring tc br.cng<rn.

In het vijfdr: hoofdstrtk rv<>rclt k<;rt ilgegaan ()1) ccn altcrnaticve rna,rrier orn hc-'t dorrkere
nlaterie prt>blccm in spiraalstelsels tc berraclercn, rr l .  de Motl i f ied, Ne.utonio,n Dyn,o,mics
(lVIOND) (\ ' Í i lgrour, 19E6, crr de rc.fcrcnties claa,r in).

D<: belangri jkstc conclusics van Dccl I  zi jn in het zes<le hoofclstuk samcngevat.
Dccl II is gcheel gewijcl a.a.rr dc studie vii,n dc ruirrrteiijke vcrd€rling cu baanbcwegilrgen

vil:t coolin,q 79o'tl stt:rrctr in N{87, het centralc melkrvegstelscl varr de Virgo chrster'. De
voornaa,mste voorspei l ing vat dit  ondcrzock, nl.  het bestaan in M87 van ccrr populat ie
sterrcn mct kl<: ine tnassa die in radiële banen bewegen, zal door lvaarnemingelr mct de
birrncrrkort te lanccren HubLrle Space Telescope krrnnerr worden gctcst. De specif iekc
eigenschappen van cle voorsp<'lcle lijn plofir:len van <lc sterren in h<:t cerrtral<: dcr:l r'arr hel
stelscl worclen in dciail besorokr:rr.
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