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Kleine zwermen in de DMS fotografische database

Jeffrey Landlust 1
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English summary

The 1993 version of the DMS photographic meteor database (1972 - 1993) contains 360 high precision photographic orbits. 81 of
them are classified as sporadics. These sporadic orbits have been compared with all orbits in the IAU Photographic Meteor data-
base from Lund observatory, Sweden [1]. Five orbits turned out to be members of minor meteor showers. Their orbital data are
presented in this article.
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Inleiding.

Dit onderzoek was gericht op het vinden
van eventuele kleine al bestaande zwer-
men in de Sporadische meteoren uit de
DMS Database. Er zijn in totaal 81 ba-
nen van Sporadische meteoren vergele-
ken met de IAU Database in Lund [1].
De 81 banen van de Sporadische meteo-
ren werden geselekteerd op waarne-
mingsperiode, geocentrische snelheid en
geocentrische radiantpositie. Er zijn in
totaal vijf meteoren gevonden met meer-
dere geassocieerde meteoren in de IAU
database. Bovendien zijn er 13 meteoren
waarbij kleinere groepen gevonden zijn.
Een van de “sporadische” meteoren
(DMS-nummer 87005) bleek een zuide-
lijke Tauride te zijn. Er zijn hier 147 as-
sociaties bij gevonden. Die zwerm is
goed vertegenwoordigd in de IAU data !
De tabel geeft alleen de zwermleden voor
de maand december weer.
Deze meteoor was dus verkeerd geclassi-
ficeerd in de database. Een tweede mete-
oor (DMS-nummer 90139) komt over-
een met een groep van twintig meteoren
in de IAU Database. Deze zwerm heeft
echter wat bijzonders. Bij DMS 90139
ligt de klimmende knoop bij 261°.7.
Hierbij is maar één overeenkomende
baan gevonden. De andere 19 meteoren
hebben een klimmende knoop met pre-
cies 180 graden verschil en zitten dus in
dezelfde maar retrograde (= teruglopen-
de) baan. In de DMS database zit dus
een minder voorkomend exemplaar. Het

betreft de zwerm van de december Mo-
nocerotiden, die behoorlijk vertegen-
woordigd blijkt te zijn in de IAU databa-
se. Daarnaast zijn er nog drie andere
kleine zwermen in de DMS database ge-
vonden namelijk:
• Een groep van vijf meteoren (DMS-
nummer 92001). Dit is een lid van een
klein zwerpje met een radiant in het zui-
delijke gebied van Boötes. De meteoren
zijn zeer traag. (Vg = 17 km/s)
• Een groep van vijf meteoren (DMS-
nummer 85002). Dit zijn leden van de
april Virginidenzwerm.
• Een groep van 14 meteoren (DMS-
nummer 85027). Dit zijn leden van de
Pisciden waarvan DMS in oktober 1995
een viervoudige vuurbol fotografeerde
[3]. Deze baan bleek ook al voor te ko-
men in de IAU database onder nummer
159 159 E (E=European Network). De
gepubliceerde baan wijkt iets af omdat
hij op een andere set van opnamen geba-
seerd is en omdat de IAU banen in
1950.0 gegeven zijn terwijl de DMS ba-
nen voor 2000.0 berekend zijn. De ver-
schillen zijn in dit zwermonderzoek niet
zo belangrijk.

Samenvattend:

DMS # 92001 is een (mei) Boötide,
DMS # 90139 is een december Monoce-
rotide, DMS # 87005 is een zuidelijke
Tauride, DMS # 85002 is een Virginide
en DMS # 85027 is een Piscide die onder
nr. 159 159 E al in de IAU lijst zat.

Tot slot

Met dank aan Peter de Snoo voor het ge-
bruik van de computer, de werkruimte en
de  verdere hulp bij dit onderzoek.
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