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SatcJr- i aal 

Ne t a l s het v o ri oe Fl ash za l de o r intkwa li teit wat teaenv a ll en . Dit i s de 
eer ste F lash di e i k i n t eqr aal op mijn n ieuwe comouter -samenstel en de oude 
printer is noq n i et a ano ësl o ten daarop . Vandaar dat u het met een dot- matri x 
kwal it e it zal -moeten st~llen ! · 
Voo r d e rest heef t de r e - oroanisa tie t . q .v . ~e n ieuwe computer e n een aantal 
be~ei dswijzi g jngen <e n de bêrg post > veêl . t i j d gey~a~gd n~ mi J ~ terug keer u it 
Dui t s l a n d . Dat is dan ook de reden v oor het laatt1 J d1g versch 1 J n e n v a n d eze 
F lash . Daarnaast is e r het wer k aan de PPAS 2. de n ieuwe waarneminqsbrochu re 
en mi jn thesi s (d i t i s mij n l aatste j aar · aan de u niversiteit>. -
Gelukk i g is e r o o k n og Kurt di e zowat de hele PPAS 2 heeft gecorrigeerd en 
een e ra q oede F l ash h e eft v e r zorq d voriqe maand. Bovendien zal de diskette
ser vicê a oor h em verzorgd worden : Deze service heeft op onze laatste verqa
d eri n o n ieuwe v or m qekreoen. Lees v erder in deze Flash voor meer informafie. 
S~men~atten~ _ komt h it er6p neer dat we vanaf n u een zgn. Flash-disk uitgeven 
d1e maan del1J ks baanel ementen en PPAS updates zal bevatten. Het is een lo
g i sche stap die op lange termi j n tot een ineenschrompelen va~ Flash in gedruk· 
vorm zal lei den. 
Dankzi j de meer mo der ne hulpmi ddelen <computer en e-mail) waren we eindelij k 
ook i n staat meer a a ndacht te besteden aan satellieten die op flitsgebied nie· 
zo interessant z i jn . Deze wijziginq zal pas vanaf volgende maand zichtbaar 
z ijn als de software eraan aangepast is. Zie het verslag van onze vergaderino 
om d aar meer o ver te weten. -
In deze F lash o o k het eerste deel van de nieuwe raketten reeks (die qeschrev e : 
is v oor de putse~ in de Sov jetunie en dus geen rekening houdt met de-gev olgen 
erv an voo r de ruimtevaart >. 
De laa tste v erqaderino v an de WG was een echte v o l treffer. Het erq oastvrije 
o n thaal bi j Piirre Nei~i nck , dat door alle deelnemers fel werd gesm~akt , was 
d a ar zeker n i et vreemd aan. Kurt en ik prijzen ons gelukkig tjat de a k tiev e 
kern van d e WG z o e n thousiast e n aktief is. Het is alleen wat jammer dat we 
n o g n iet zov eel persoonli jke contacten hebben qehad met al d i e buitenlandse 
waarnemers die e r o ~ a. toe hebben bi j oedraoen Bat het aantal waarnemingen van 
9 1 n u al ·dat van 90 overtref t . - -
Vbor de foto v an de oeosat zult u tot voloende maand moeten wachten. Ze is 
i n tussen nog n iet gefdentif iceerd. -
Voor de occasionele waarnemer is het intussen oppassen geblazen: WINTERTIJD! 
Om d e tijden die in de voorspellingen verschijnen in onze tijd om te 
zette n. hoef je nu slechts· 1 uur b1 j te tellen!! 
To t volgende maand. 

Sa tori a l 

Due to the new computer bei n o used to edit Flash-issues, the quality of 
printino will be ·poor fora few months. We hope to be able to attach the 
ol d d ai s y -wheel p~i nter to t he new computer~ but experfence taught us this 
can take some time. · · . 
Meanwhile the WG e nte r s a new phase. We've decided to take up non-flashino 
ob j ects in our programme too (starting next month>. If anyone has activities 
on these kinds of objects, we would be qlad to help you in your efforts 
( l'm t hink i n q of positionale measuremenfs. etc ••• ). 
Starting t h is month we also publish a free Flash-disk service (air mail 
subscr i ber s won' t be able to get the disk for free though). The Flash-disk 
will contai n orbital elements and PPAS updates. as well as software updates. 
Th i s is just a lo2ical step in the evolution tàwards a Flash which appears 
on disk on1v. I n ~he meantime we still have a printed Flash. for which 
articles (in english, f rench, german or dutch) are always wellcome. 
Dur last meeti n o also i n vol v ed a v isit to Pierre Neirinck. Malo-les-bains 
i n France. I'ld - like .to this opportunity to thank Pierre àgain for his 

. verv hospitable reception . "Al l 11 of us enjoyed our visit verv much! 
That's it for now, · 

Bart De Pcin tieu . 

---~-
UARS beobachtet 

Nachdem bei de~ eLsten beiden S0uttle-DuLchgaengen deL ElmshorneL Himmel 
noch in .Wolken gehuellt war klaLte es gegen 22:30 auf. Die Discover-y 
èLschien puenktlich · urn 23:~3 MESZ am Westhimmel unteL deL Noerdlichen 
KLone. Nach meineL Rechnung hatte sie nuL eine UeLspaetung von 2,5 Sekunden 
Cmit den neu3-Elementen). Auch bei diesem DuLchgang waL eine ALt Schweif 
neben deL RaumfaehLe zu sehen. 23,6 Sekunden hinteL deL DiscoveLy folgte 
UARS. Mit mag 5 waL UARS ein ziemlich_unscheinbares Objekt. GegenuebeL 
den Elementen CUARS-STS neu2) kam deL Satellit zwei Sekunden zu fLueh . 
DeL zeitliche Abstand von 23,6 Sekunden entspLicht einem Laeumlichen 
Abstand von etwa 170 KilometeLn. 

Ein Foto mit deL gleichen Kam~La. und ~em gleichen Film wie am FLeitag 
zeigt neben deL DiscoveLy Lecht schwach die SpuL des Schweifes und hinteL 
deL DiscoveLy noch schwaecheL die SpuL des UARS. 

R. KLacht, 16.9.91 



_;f1,~ 

tl~!!! l i!.ID!;;t:l~li iM !DiiD ggj~'ili 

Bram Dorreman - Achel (B) 

Main source of data is t he RAE-table of artificial sa tel l i tes. 
Fo r the most recent objects the 2-line orb1tal elements from NASA 
are used. In l atter case there is some guess about the names. 

De meeste gegevens zijn overgenomen uit de RAE-tabel van Kunstmanen. 
Voor de recenste lanceringen worden de baangegevens van NASA her leid. 
De namen zijn in dat geval soms giswerk. 

Cos par jj-mm-dd Epochdat p min h (km) H (km) w 

91- 50 91 -07-17 01 :46 Kuru (French Gyana) 
A 21574 ERS 1 910720.2 98.54 100.44 776 778 129 

910722.6 98.52 100.50 777 782 16 
B 21575 UOSAT 5 910726.2 98.54 100.33 766 777 192 
c 21576 ORBCOMM-X 910727. 1 98.54 100.39 772 777 186 
D 21577 TUBSAT 910726.7 98.54 100.35 768 777 189 
E 21578 SARA 910726.2 98.54 100.37 770 777 190 
F 21610 Ariane 4-16 910722.6 98.46 100.50 776 783 109 

91- 51 91-07-17 18 :33 Cal ifornia 
A 21580 Microsat 1 910725.2 82.02 92.75 358 455 32 
B 21581 Microsat 2 9 10728.6 82.02 92.73 358 453 21 
c 21582 Microsat 3 910728.6 82.02 92.73 357 453 20 

. ...,._ D 21583 M1crosat 4 910728.6 82.02 92.73 356 455 20 
E 21584 Microsat 5 910727. 1 82.02 92.75 358 455 25 
F 21585 Microsat 6 910719.8 82.02 92.79 360" 456 53 
G 21586 Microsat 7 910725.4 82.02 92.76 359 455 32 
H 21587 (Pegasus) 910718. 4 82.03 93.03 362 479 48 

91- 52 91-07-23 09:07 Baikonur (USSR) 
A 21611 Resurs-F 12 910724.9 82.33 89.86 257 272 305 
B 216 12 (SL-4 Soyuz) 910723.7 82 . 33 88.55 178 222 92 
E capsule 910808. 1 82.33 89.75 251 268 270 

91- 53 91 - 08 -01 11 :46 Plese tsk (USSR) 
A 21630 Molniya 1-82 910809. 1 62.87 718.89 626 39784 288 

910823. 6 62.87 717. 81 620 39737 288 
B 21631 (SL- 6 Mo l ni ya) 910802.3 62.82 93.06 212 636 123 
c 21632 (p l atform) 910802.3 62 . 82 92.96 210 629 118 
D 21633 (rocket-2) 910804.6 62.81 733.32 625 40494 280 

91- 54 91-08-02 15:07 Kennedy Space Center (USA) 
A 21638 STS 43 910802.7 28.47 90.33 297 303 275 

910803. 6 28.47 90.64 299 331 203 
B 21639 TORS 5 910806.6 0.08 1416.56 35369 35442 140 

910819.5 0.08 1435.77 35772 35793 94 
c 21640 (rus 1 s) 910806.4 26.94 632 .' 70 293 35801 2 
D 2164 1 <rus US) 910805 . 2 1.45 1436.42 35648 35942 257 

91- 55 91 -08 - 14 23: 17 Kuru (French Gyana ) 
A 21653 Intelsat 6- 5 910817. 1 3.39 744.41 5905 35769 179 

910819.6 0.20 1319 . 10 31145 35788 180 
910823.2 0.04 1435.90 35751 35819 335 

B 21654 (Ariane 44L) 910817 . 4 6.89 637 . 52 240 36110 181 

91- 56 9 1 -os- 1 5 09 : 1 5 Plesetsk (USSR) 
A 21655 Meteor 3- 5 910817. 7 82.56 109.42 1188 1206 264 
B 21656 (SL 14 Tsyklon) 910816. 1 82.56 109.41 1187 1206 268 

91- 57 91-08-20 22:48 Baikonur (USSR) 
A 21662 Progress-M 9 910821.4 51. 61 90.76 312 318 306 
B 21663 (SL-4 Soyuz) 910821. 2 51 . 62 88 .43 184 215 88 

91- 58 91-08- 21 10:48 Plesetsk (USSR) 
A 21664 Resurs-F 13 910823. 1 82.31 89.19 230 233 283 
B 21665 (SL-4 Soyuz) 910821.8 82.32 88.65 178 233 91 

91- 59 91-08- 22 12:43 Plesetsk (USSR) 
A 21666 Kosmos 2154 910823.4 82.91 104.97 973 1008 263 
B 21667 (SL-8 Kosmos) 910826.6 82.91 104 .86 970 1000 229 

91- 60 91-08- 25 08:38 Tanegashima? (Japan) 
A 21668 Yuri 3B 910826.5 28.55 659.54 197 37269 180 
B 21669 ( H-1) 910826 . 5 30 . 53 92 . 48 173 638 188 

"""'\ c 21670 (3rd stage) 910826 . 1 28.66 665 . 57 184 37587 180 
_,, 

91- 61 9 1- 08 - 29 06 :43 Baikonur (USSR) 
A 21688 IRS lB 910830 . 9 99 . 25 102.78 857 918 15 
B 21689 (Vostok) 910831. 5 99.26 102.90 868 918 302 



91- 62 91-08-30 02:24 
A 21694 Yohkoh 910901.3 
B 21695 {Mu 3S - 2) 910901.2 

( Japë,n) 
31 .34 
31.34 

97.70 
97.62 

91- 63 91-09-12 
A 21700 STS 48 

Kennedy Space Center {USA) 
95.41 
96.02 
96.03 
96. 14 

B 21701 UARS 

91- 64 
A 21702 
B 21703 
c 21704 

91- 65 
A 21706 
B 21707 
c 21708 
D 21709 

91-09- 13 
Kosmos 2155 
(SL-12 Proton) 
platform 

91-09-17 
Molniya-3 41 
(SL-6 Molniya) 
platform 
raket 2 

ERS (91 - 50 A) 

910913.3 56.99 
910914.6 56.98 
910915.3 56.98 
910918.5 56.99 

Baikonur 
910918.8 
910914.0 
910914. 1 

Plesetsk 
910918 . 4 
910918.3 
910918.3 
910917 . 9 

{USSR) 
1.33 

51.65 
51.64 

{USSR) 
62 .86 
62.84 
62.82 
62.80 

European Remote Sensing satellite 

1438.64 
88.52 
88.07 

736.85 
90.87 
91. 15 

733.01 

523 
519 

533 
564 
566 
575 

35777 
197 
176 

449 
210 
210 
442 

Een doosvormige satelliet van 2 x 2 x 3 men massa 2.3 ton. 

792 
787 

548 
576 
575 
576 

35907 
213 
185 

40848 . 
425 
453 

40667 

66 
64 

247 
283 
280 

63 

4 
77 
65 

280 
132 
133 
280 

De sate lli et is voor zien van een radarantenna is 10 m lang en de zonne
panelen zijn 11.7 x 2.4 m. Met zulke grote platte vlakken kan dit 
object erg helder worden, wat in de praktijk reeds geconstateerd is. 
De satel l iet doet wereldwijde metingen aan vochtigheid van de atmosfeer 
en temperatuur van het zeeoppervlak. 

Microsat (9 1- 51 A-G) 
Elke Microsat is een 12 zijdige cilinder 48 cm diameter en 19 cm lang en 
weegt 22 kg en werkt als een kleine opname/weergave comsat. 
Every Microsat is a 12-sided 48 cm diameter , 19 cm long cylinder and has 
22 kg mass and functions as ' store and forward' comsat. 

Resurs-F {91- 52 A en 91- 58 A) 
Doen onderzoek naar bodemschatten langs fotografische weg . 

Molniya (91- 53 A en 91- 65 A) 
Zijn binnenlandse comsats van de USSR. 

Intelsat (91- 55 A) 
Geostationaire internationale comsat. 

Meteor 3- 5 (91- 56 A) 
Sovjet meteosat met Amerikaanse ozon- mapper. 

Progress-M (91- 57 A) 
Bevoorrading van de Mir. 

Kosmos 2154 (91- 59 A) 
Sovjet navigatiesatelliet. 

Yurl 38 ( 91- 60 A) 
Japanse comsat. 

IRS 18 (91- 61 A) 
Indische weer- en comsat gelanceerd door Sovjet raket . 

Yohkoh (91- 62 A) 
Onderzoek aan de Zon. 

UARS (91- 63 8) 
Onderzoek aan ozon specifiek en de hogere atmosfeer . 

Kosmos 2155 (91- 64 A) 
Sovjet geostationaire comsat. 

Ander nieuws . 
Op 30 augustus exp lodeerde een Zenit-raket (SL-16) kort na de 
start vanaf Baikonur. Het was de tweede opeenvolgende mislukking. 
Op 4 oktober 1990 was er een soortgeli jk ongeval. 
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Oomerkingen o ver de PPAS 2 - Remar ks about the PPAS 2 <KJ> 

Oo h et eind van auaustus e n in het beoin van seotember heb i k me 
eens 'oeamuseerd' ~et het voll edio do6rlocen van de PPAS oo zoek 
naar e0entuele f outen. Er werden -neo een· ' aantal' fou t j es· oevonden. 

-> : waar : h oorde te staan - -
- > een waarnemer had blii kbaar waaroenomen om 33 uur UT . 
-? een aantal foutjes in- de formaat-van het ti j dstip werden qecorri-

o:::-erd Vb ?':' · ?.L . • n ···:::>-d ?? · -:;.:. • (}•) 
-.} f~~~n: ~ ~ --:::;:;hi· ~~;~ J· t-~~~:e-~1 ~= ··e~a·-n qe~r-pen w--en t~J·den .... -- z·. C t =:l w~ t= ,...,, C\ C\1 ::::>\- ? ' J 1 1 ..1. .,4, ~- '--~\:::> ::t 1 -~ v ..L t= _ .... "-' • .-1101 ' .J.. 

een of ander omzettinqsoroces. 
- > een andere bi zarre fo~t die ook tijdens een omzettinq in de PPAS 

qeslooen wa s is: Een flitsoeriode die qroter dan 99 was werd om
~ezet · naar een periode kl einer dan 99. - Gelukkio oebeurde dit 
met waarneminoeh uit Jean Meeuws' archief ( zodaf fiet zoeken van 
de fout e waar~emi noen oeen uren duurde) e n zijn er niet veel 
z u lke waarneminoen-<>99> . 

- > en nog enkele a~dere •. • 

Er werd niet alleen naar foutjes aezocht. ook de remarks-kolom werd 
onder han den oenomen (dit nam het-meeste . werk in beslaa>. 
Het formaat v~n de oomerkinaen werd oeuniformiseerd. wàarneminaen 
ui t de PPAS.REM die k o rt g~n~eg waren werden in de PPAS gestopt ~ en 
omoekeerd werden deze met ·z· in de PPAS.REM gestopt. In de nieuwe 
PPAS <PPAS 2> komen dus aeen 'z' meer voor. 
Enkele nieu~e afkortinge~ werden i~a~voerd en v ooral het rapporten 
van de magnitu de werd in een eenduidige format gegoten. 
Praktisch: 

De vet- schi 11 ende opme;-k i ngen moeten gescheiden worden door een 
komma~ g~volgd door een spatie, bv S, mag +5 • Het formaa~ om het 
heldErhe1dsoedrag te beschri jven is : mag maximum_magnitude->mini
mum maanitude. bv maq +4->8 • De '+' wordt wegqelaten voor de 
minimui macnitude. ~anneer het minimum onzichtbiar is. wordt dit 
aanoedufd aoor 'inv'. bv maa +3->inv. Sommioe waarnemers vermelden 
allien de maximum_ma~nitude; bv mag + 6 • -

Voor de lijst met afkortingen ~ zie verder: 

At the end of August and in the beginning of seotember the PPAS had 
been searched for oossible faults. 
Same different werd found: 
On e observer seems to havs seen a satellit~ at 33 hour UT. 
Another fault that probably appeared in the PPAS, durina conversion 
was that oeriods larqer than 99 seconds became smaller than 99 s. 
Fortunatel y . there aren't much observations of such periods. 
And some ether little faults. . . · 

Also the remarks-column was taken care off. · The format of the remarks 
was made uniform. remarks of the PPAS.REM-file which were short enouoh 
were out in the PPAS. and the remar ks with a "z' Cwhich were too lonÄ 
to be out in the PPAS >. were out in the PPAS.REM-file. -
At last, some new abbreviations were added. <see below) 

Some remarks about the format: 
The various remarks are seoarated by a comma and a space. E.g. S, 
mao +4. The format for describino the satellites• maonitude is: 
ma~ maximum_maqnitude- > minimum_~agnitude. -
The '+' is omifted for the minimum_magnitude. E.g. mag +4->8 
When the minimum is invisible. this is indicated with 'inv•. e.q. 
mao +5- } inv. Some observers o~ly mention the max imum_magnit~de, -
e.g. mag +5. 

The f ol lowing abbreviations are used in the PPAS-remarks- column. 

the ohotometric oeriod is uncertain . or the remark which 
ac c oinoanies this" question mark is uncertain. 

the photometric period is an approximation. 

amp amplitude 

b the observation has been made with binoculars. This applies 
t o most measurements, but is sometimes mentioned explicitly. 

dec decreasinq in brightness. (somet imes mentioned with sm) 



df two .; ..... -. ..--. ,..-,, .................. ~..; --~ 
..i.~! '!.-'li'i:::' uei ..i..'-' W= 

dif d i f f erent ( ma~-~ima ) 

dD double oeriod: the aeriod measured. has been taken between 
three (instead of t~o> similar ooihts in the light curve. 

dtm the oeriod was difficult to measure . 

fm 

ho 

flat maxima : the brightness remained fairlv steady durina a 
relati velv lona time. Because of this the exact ~oment 6f 
maximum i~ difficult to define. 

half period: the oeriod measured was half of the real period. 

irregular brightness pattern~ irregularly varying . 

inc increasing. 

lp long period. 

min the period has been measured on the minima in brightness. 

N? the counted number of maxima is uncertain. 

ace occasionallv. 

ph ohotograohic observation. 

wsH prirnar·y ma>~ima. 

orn 

s 

sa 

quadruple maxima: four maxima in one period. 

the briohtness did not (or onlv verv sliohtly) chanoe. 
2xceot for the variation cause~ by the cfiang~ of phis~-angle. 

small amplitude there is a smal l difference in brightness betwee 
a maximum and a minimum. 

sec secondarv. 

sf 

sm 

short flashes~ possiblv used as maxima. 

a relative (secondary) maximum occured between two absol ute 
maxi ma. 

ssm som2 secondary maxima were visible. 

tm 

u 

triple maxima: three maxima in one period. 

an observation made with the unaide~ e y e. 

var varying (usual ly used in the phrase 'slowly var'). 

vm 

a 

F 

f 

i..1 ' . 
m 

the observed maxima varied in brightness during the observation. 

To describe the peculiarities of the flash-oattern <without drawinq 
figures>, the following symbols are put int6 g r oups depending on tfie 
oatt2rn observed: 

or -

smooth orimary <or absolute) maximum. 

like 'A' but secundary or relative. 

sharo (like a flash} primary (or absolute) maximum. 

like 'F' but secundary or relative . 

flat orimary (or absolute) maximum. 

like • M• 
11 but secundary or relative. 

ind i cates a minimum or the absence of a (expected) maximum. 

the apostrophe usuallv indicates the maximum on which was counted. 
Sometlmes u~ed with · or - to indicate that the minima were 
counted. 

the comma indicates the location of the minimum which was used to 
count the oeriods. 
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A' aA ' a r eoular lv var y ing object wi th secun darv max i ma. Primarv max 1mi 
were - used to count. 

A:-FA _A~ this aattern occurs v erv f requentlv in case of Sov iet A2 -

roc kets. A maximum is f ol l owed bv a flash Ccomoarable in 
bri ohtness). bv a nothe r max imum . a f ter which the next fl ash i s 
absent. After t hi s 7 the pattern· is repeated. 

A'fA_A' the same as t h e orev ious one~ but the flash is less br i ght. 

in t h is case the flash is definetel y brighter than the smooth 
ITia~{ i ma . 

t1. ~1 a pattern with two flat max ima divided b y a sharply defined 
minimum Cwhich was used to count the per1ods >. 

F ' F ' a oattern which has flashes only. 

VERSLAG WERKGROEPVERGADERING KUNSTMANEN TE OOSTENDE OP 28 SEPTEMBER 
+++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Aanwezioen : 
Chri st i ä n Stevaert 
~ill y Verhaegen 
Werner Deooorter 
Tim Daniels 

l<urt Jonckheere 
Kurt Deauick 
Bart de Pontieu 
Bram Dorreman 

Patrick ~Ji 1 s 
Tristan Cools 
Wim Holwerda 
Leo Barhorst 

De we rkaroepveroaderina qinq door in het lokaal van J.V.S.-Quasar 
te Oostende. LB-en WH haBden er reeds 400 km op zitten. Ook kwamen 
enkele nieuwe waarnemers v oor de eerste keer naar de vergadering, 
dit waren Tim Dan i e l s <TID> en Werner Depoorter <WD> van J.V.S.
Oberon . Zij leidden in hun jongerenvereniging een werkkring satel
lieten . die probeert de andere leden akt1ef bij het waarnemen van 
sats t~ betrekk en. 

Om 10h45 werd de veroadering geopend door de voorzitter BdP, die 
eerst een verslag uifbracht over zijn correspondentie met andere 
waarnemers. Ron Welch. uit Australie houdt zich al jarenl anq beziq 
met het v olgen van Centaurs, GTO"s, I~telsat rackets. en-aanver~ 
wanten . 
Via modem zal het in d~ toekomst ook moqelijk zijn om rechtstreek s 
v a n de NASA baanelementen te ontvanoen. - Hierbij zou men evenwel 
slecht 20 satel lieten per keer kGnnen opvragen. es zal eens 
beki jken hoe het systeem precies werkt. De Molczan-file zal even
t ueel via het VVS-Bulleti~ Board verspreidt worden. 

Bart h oudt via electron ic-mail contact met verschillende buitenland
se waarn emers <RE. RK. YY. TK. LW •.. . ) Een foto. genomen door RK 
met daarop de Spacè Shuttle <Discovery> werd getoond. 
De Finlandse qroep rond Leo Wi kholm nam vroeger lanceringen v an 
Russi sche balf istische raketten waar. die testen uitvoerden i n 
verband met d e opbouw van de atmosfeer. Daartoe werd barium en 
andere stoffen i n de atmosfeer gelost , wat een kleurrijk spektakel 
ten qevolqe qaf (ook hiervan werd een foto qetoond). 
Ti j dêns ae rondvraag werd nogmaals de vraag - gesteld naar het nut 
van het waar n emen (door TDJ. Bart repliceerde met een vurig betoon 
waari n hij oelukkia onderbroken werd door de aankomst van de Neder-
1 andse del~qat ie. - Enkele waarnemers hadden de shuttle gezien. Leo 
Barhorst h ad ook een lang 'spoor• gezien dat net achter de Space 
Shutt le vertrok en dan over onoeveer 20 graden lenqte voor de 
Shuttle u it bewooq. Dit was- waarschijnlijk een -·waterdump•. 
Kurt J vertel de ovir zijn waarnemino van een geosat, en verspreidde 
e n kele f oto's waarop iedereen naarsfig kon zoeken naar de geosat. 
Patrick Wils had noq eens meer nauwkeurige baanelementen v an de 
unknown (zie vorige Ffash) uitgerekend, maar na een zoektocht door 
d e NASA tl o es werd noo steeds n1ets qevonden. 
Later oo de avon d werd ook de dia oëtoond en en kele dia's van Wim 
Holwerda· met o.a. de 90- 46 B. -
Er bleek terua een beetje interesse te zijn in het verrichten van 
positiemetingen: O.a. spionagesatellieten ( die gevolgd worden 
door Ted Molczan e . a.) zi jn hiervoor interessant. Bart zal eens 
peilen naar de vereiste nauwkeurioheden. 
BDP en KJ hadden het voorstel 6m de verschillende 
kateqorieen onder te verdelen. Hiermee kan de 
voor~pellinqen maken voor een bepaalde (of meerdere) 
De verschillende codes zouden zijn: 

satellieten in 
waarnemer dan 
kategorie(en>. 

n: n aked eve objects - blote ooq objecten: MIR. Okean •.•• 
kunnen bv v oorspeld ~orden op sterre~kij kda~en. 

o : positiemetinqen (zie hooer) 
f~itsers: - -

high priority objects 
b : programmasatellieten , die geschikt zijn v oor beginners 

Deze 



"· .. 

( soat i e ) ander e oroor a mmas a t s 
to t e c h ecked. d~ oS j e cten die aecontr oleerd moe t e n wo rden o o 

hun f lit saedrao ( b v n i eLt1>;e o b i ec t e n ) 
sats d ie een langi periode hebben~ m. a . w. a a n h e t u i t f l i t sen 

zi j n - l o n g per i od , becomi ng S teady 
Steadv sats. d i e zouden k u nne n beai nne n f litsen (voo r al a cht

l i n ~en) - Steadvs . c a n beöi n to fl ash (J-obj ects ) 
hcqe objec t ~n : Centaur ~ . . GTO, Intel sats r a c k ets , geosats , .. . 
hiqh ob _i e ct s 

~r we r a wa t o v e r en weer oedi scussi eerd ove r h et oebr u i k v an deze 
codes . ma ar t o t een beslu{ t werd noq n iet a e k omen: Waarschij n li j k 
z al e~ een Molczan-c onver t e r oemaakt ~orden.-
De Mol c zan- f i l e b lijkt ook d~ standaardmaoni tude van de satellieten 
t e b e v a tten . d i e o ebruikt kan worde n vo~r het v oorspellen v an de 
h el d e r he i d vàn d e s a f. · 
In d e ze f l a s h zou een formul ier v erschi j nen i.v.m. de disketten 
service. waarin oevr aaod zou worden wie disketten wilt. welke ••• 
Oo k wo~dt h et mo~eli j k-om updates v an de verschillende p~ogramm~ ' s 
t e bek o me n . (zie elders ) . Ëerst we r d v oorgesteld om hiervoor een 
dubbe l f l ashab onn ement aan te rekenen . Plots k wam de snuqqere vraao 
waarom d i t niet g r atis z o u k u nnen. Dit werd natuurlijk Öp algemeen 
g e juich onthaald ~ e n werd meteen goedgekeurd. Wel wordt gevraagd 
om de diskettes op een of andere manier terug te bezorgen. 
De e lve n der tioste v eranderinq van het waarneminasformulier werd 
dooroev oerd . z6dat dit nu hele~aal overeenkomt met fiet PPAS-formaat . 
e n z ö het ihti kk en noq vereenvoudiqd. · 
De brochur e z a l verniéu wd worden: fiet flitsaedraq. de fysica van het 
fl itsen . het s v nodisch effect zullen beter-uitoileqd ~orden. Ook 
d e v o l lediqe l i j st met afkortinaen zal hieri~ bevat zitten. 
Het arti kef v a n Patrick W zal in hef Engels vertaald worden en als 
TN (Tech nical Note> ui toeoeven worden . 
Ch ristian Stev aert zaf -zoraen voor de vertaling van de brochure 
i n het Enqel~ en v oor het ~itprinten . Leo zal een gedeelte over 
waa r nemi n qsfechni e ke n schrijven. De brochure zal (gratis> aan alle 
n ieuwe Ieaen o p gestuurd worden. 

Het mi ddagmaal werd genuttigd in Stene. nabij Oostende, 
wat v erder gediscussieerd werd en de contacten verstevigd. 

waar nog 

N a de middag vertrok ken we richting Duinkerke. Na enkele omweqen 
kwame n we aan in Dunkerque~ e n uiteindeli j k aan de Digue De Mer 1I7, 
Malo-l es- Bai n s ( iets later dan voorzien}. We kwamen binnen in een 
kamer tje met hopen pap i er. computers . printers, fax , Alles 
wat maar te mak e n kon hebben met satel lieten was er. Ertussen 
waren nog enkele stoelen te vinden , waarop we dan ook probeerden 
Elaats te n e me n . P ierre Nei rinck was nog ij v erig bezig met het 
•• e t menu o p t e stellen: aperitifs, v ins, caffee, •.• keuze genoeg. 
De o ntvangst was grappi g , we haalden ons ' beste Engels' boven en 
stelden ons v oor ( s ommiqe ~amen blijken in het Frans anders te klin
ken dan in het Nederlands ... ) . Pierre beoon te vertellen: hij 
was er reeds bi j toen de eerste sats gelanceërd werden, en zag ver
sch i 11 ende satelli e ten neerstorten. Hij toonde ons zijn verzamelinq 
waarnemi ngen~ zijn waarnemingsboek. zi j n lijst met COSPAR- waarnemers 
a l zijn adressen. Ook vertelde hij ons over de verschillende zaken 
d ie hij o oi t uitgeleend had en nog nooit teruggekregen heeft. 
Ee n art i kel o v er h em versc h een deze maand in Ciel et Espace. waarin 
z ij n ac t i vi teiten uitgelegd worden. Sedert enkele jaren· is hij 
u itgeg roei d tot de contactpersoon voor het waarnemen, jaarlijks 
ont v a n gt h ij hon derden brieven. Hi j houdt zich ook dag en nacht 
bezio met s at s . Naast satell ieten. zag hij ook al verschillende 
kome{en. meteoren . novae. Enkele foto's van kometen (o.a. Arend
Ro l a n d ) . qano e n te ~ronken aan de muren. 
Hi j bezit -een schat aan informatie. houdt alle baanelementen van 
NAS A bij <sinds het prille beqin>. die liggen overal: 2 ton liggen 
op de zolder v a n een hotellefje in de buurt, de rest in zijn tuin
h e kj e, op de trappen, ... overal. Ooit verloor hij en kele blaadjes, 
toen d i e gebru ikt werden om scores van vogelpik op te noteren. 
Hij v err aste ons met prachtige foto's van neergestorte Russische 
bro kstukken van raketten ~ o.a . een n euskegel van een raket. , Al 
h oewel d e Russen van niets wisten ~ bleek duidelijk dat de ~tuigen' 
v an Russische ma keli j waren. 
Oo k h i j had de voorb ij e weken de Space Shuttle gezien. 
Ve r schillende herinneringen aan mooie flitsers werden opqehaald 
(vooral door BD >. De wer k inq van de telefoon en het faxEoestel 
werden uit de doeken gedaan. -Na nog wat over en weer gepraat werd 
de n amiddaa besloten met het nemen van enkele foto's in de tuin. 
wa ar PN wiarneemt . Ten slotte keerden we alle 11 terug naar huis: 

Ter uo in Oostende werden noo wat dia's oetoond en gaf Bart een 
bon dige ui tleg o v er het bepalên van de ständ van de rotatie-as van 

een s a tel liet i n de ruimte ~ 
maxima le e n min i male maonitude 
Er wer d n oo wat naoêk aart , 
1 aatsten n aar huis . - . 

aan de han d van waarnemingen 
ti j dens 1 flits. 

en uiteindelijk v ertrokken 

v an 

ook 

de 

de 

Het was een zeer boeiende dag, vooral het bezoek aan Pierre was 
i n ter essan t (en soms grapp i g ) . We dank~n iedereen ~ vooral de be
stu urders van de wagens) die zoveel kilometers wilden afleggen. 

Tot oo d e vol gende v e rga d e ri ng ... 
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Satosofieen (BO): Na een lange tijd weer wat overpeinz ingen toeve11rouwd aan het papier. 
Eigenlijk moet ik zeggen: toevertrouwd aan de diskette. want papier komt er later pas aan te 
pas. Twee ke er "pas" zou Toon Hermans zeggen . En dan gaat het in de eerste plaats over 
de tweede versie va n de PPAS. Als dat maar past. De aanduiding "tweede versie " komt van 
meze lf af. Ik ben zo vrij geweest om dit als ondertitel op te nemen in de totale waar
nemingenlijst, zodat deze nieuwe versie du idelijk onderscheidbaar is .van de versie van 1990. 

Bij het doorbladeren van de nieuwe versie viel het met op dat er steeds vaker objecten ge
rapporteerd worden als zijnde Steady. Er zijn er zelfs vee l bij die altijd steady blijken . Ik heb 
dit verschijnsel al eens opgemerkt aan KJ en toegevoegd dat ik het eigenl ijk een beetje 
PPAS-vervuiling vind. 

Zou het beter zijn om steady objecten alleen te rapporteren als ze in dezelfde periode ook 
variable gezien worden . Daarbij kun je dan veronderstellen dat het om objecten gaat die hun 
rotatieas net in de richting van de waarnemer hadden . Terwij l het voortdurend steady toch 
moet duiden op een werkelijke rust. Mocht elk steady object in de PPAS toegelaten worden , 
dan heb ik nog zo'n 16 duizend waarnemingen aan te bieden e n andere waarnemers 
miscchien ze lfs veel meer (RE bijvoorbeeld) . 

Een ander belangwekkend punt is dat ik in de afgelopen vakantie overgegaan ben naar het 
papierloze tijdperk voor wat mijn waarnemen betreft. Dit heb ik te danken aan de trouwe 
toezending van de baanelementen van TM, via via . Samen met het programma SAT van PW 
ben il< nu in staat zelfs tot een kwartier voor de waarnemingssessie begint nog voorspellingen 
te maken. Daarbij heb ik ondervonden dat SAT meer mogelijkheden in zich heeft dan ik aan
vankelijk wist. Bijvoorbeeld het afzonderlijk voorspellen van objecten . Dat is handig voor 
nieuwe objecten en heb ik driftig gebruikt bij het berekenen van de eerste overkomsten van 
de laatste Space Shuttle (STS 48) van 13 t/m 17 september. Dat was trouwens een mooi ge
z icht . Op de avond va n zaterdag 14 september had ik pas de eerste gelegenheid om het 
ruimtetuig op te wachten. Er waren nog maar enkele sterren te zien em ik had me bijtijds naar 
buiten begeven om met de schemering mee de duisternis in te gaan. Mijn vorige Shuttle er
varing was van november 1985 en toe n ging het om een vlucht op ca . 280 km hoogte. Toen 
was de helderheid ca. -1 . Dus nu meende ik een object van magnitude + 1 te verwachten , 
want STS 48 had een hoogte van zowat 570 km. Groot was toch wel mijn vebazing bij het 
aantreffen van een statig "zeilend" object met magnitude -1. Misschien zelfs -2. Er waren al
leen Wega en Altair om mee te vergelijken . 

Maar nu terug naar het programma SAT. Het ging bij mij zo. Ik heb twee PC's. Een oude, niet 
geheel IBM-compatibele, met aangepaste DOS-versie heb ik naar mijn garage verhuisd. Er 
staat daar nooit een auto, maar wel zijn daar mijn spullen om het waarnemen mogelijk te 
maken zoals sterrekaarten, radio voor tijdsignalen, gedempt licht enz. De deelnemers van 
de gemeenschappelijke waarnemingsavond van april ll. hebbE;m het gezien. Op de in de living 
gebleven PC deed ik de voorspelllingen met SAT. Daarbij werd de uitvoer naar een fi113 ge
schreven. Als dit wondere rekenwerk klaar was "droeg" ik de file op diskette naar de andere 
PC en met een full -screen ed itor kon ik dan de voorspelde satellieten met (in mijn geval) drie 
posities per overkomst aflezen. Als je dan alle objecten van TM's fil e als invoer heb gebrui kt 
dan kun je een druk programma afwerken. Er moet dus geselecteerd worden en het bleek bij 
mij dat zoiets echt wel nodig is wil je de interessante objecten niet over het hoofd zien. Dit 
deed ik dan ook soms door deze objeclen in de file aan te duiden met een > teken achter 
de satelliet identificatie, zodat ik met de FIND functietoets gemakkelijk naar de voorspelling 
van het volgende interessante object kon springen. 

Er zijn echter in SAT een paar dingen waar ik nog aan moet wennen . Ten eerste is er de 
azimut aanduiding die 180 graden versch ilt met wat ik gewend ben. Dan de keuze van de 
voorspellingsperiode. Als deze na middernacht is, wordt a ls datum die van de avond ervoor 
verlangd. Dus als ik wi l voorspe llen van zeg maar 2h tot 5h ' s morgens vroeg op 16 augustus 
dan moet ik als datum 15 augustus kiezen . Daarmee heb ik me in het begin wel eens vergist. 

Tijdens het waarnemen kon ik mijn bevindingen rechtstreeks bij de voorspelling inkloppen . 
Tevens kon ik bij het zien van een niet opgewachte satelliet meestal vrij snel opsporen welk 
object het was geweest omdat de voorspelling ook in de buurt was. 

Ik had nog nooit TIROS-N gezien (78- 96 A) en die zou in augustus gunstig overkomen. Dat 
gelukte goed, maar wat een onregelmatig helderheidspatroon had deze oude Amerikaanse 
weersatelliet. Deze kon volgens mij niet meer in functie zijn . Ik vroeg mij af of er meer oude 
Amerikaanse weersatell ieten zo'n kuren hadden en jawel hoor. Bij twee kon ik daarvan iets 
terugvinden te weten 72- 89 A, een militaire satelliet (DMS P) en 81 - 59 A (NOAA 7) . Maar ik 
ga er nog meer controleren. Daartoe heb ik de file van TM aangevuld met dat soort ruimte-



schroot. Tot nu toe echter geen nieuwe gevonden_ Je moel er wel aan denken dat deze ob
jecten alle in zonnesynchrone banen z ijn gelanceerd en dus moet je soms maanden wachten 
eer je de kans krijgt om in de buuti van de baan te z ijn tijdens de morgen- of avondsche
mering _ 

Die 88- 78 A is ook wel zo' n onregelmatige flitser maar blijkbaar in een vrij stabiele baan want 
met niet al te jonge baanelementen bleek het tuig slechts een minuut later_ Ook boe iend was 
het drietal van de 90- 50- lancering_ Op z'n gunstigst zag ik ze met magnitude 4_ 

Andere interessante objecten buiten ons flitsprogramma waren de ERS die in een baan bijna 
gelijk aan die van de beide SPOT's is . En dan de bijbehorende Ariane-raketten . Het wordt druk 
zo in de zomeravonden met objecten die noordwaarts bewegen. Zo wordt het steeds moei
lijker de beide avond-Keyhole spionagesatellieten te vinden (84-122 A en 88- 99 A), want die 
zitten daar ergens tussenin . Wat duidelijker onderscheidbaar zi jn de twee Indische IRS-en (88-
21 A en 91 - 61 A) . Deze zijn op ca . 900 km hoogte en vrij zwak, evenals 88- 21 B, die vrijwel 
uitgeflitst is . Dit in tegenstelling tot 91- 61 B, die vrij snel tuimelt. Jammer dat de baan nu 
vrijwel geheel in de schaduw is boven onze streken. Daardoor zullen we niets van de evolutie 
van het flitspatroon meemaken . Hier zou een waarnemingsgroep op het zuidelijk halfrond 
zeer welkom zijn . 

· h ' ,· r_1~_. ~_e-1 v~tional F l a shes 
F·r.::;g~ a rrHna-G\Ie rz l c . ;1: ------ - - -=--- - - - --------- ------ ---------- --
Tij dsoebre~ en de overgangsfase waarin h et o rogramma zich momente el bevindt . 

• - .--l +- __ ..__ , ·-- ~~ , -n een e;~r. r-:edeta i lleerd overzich t. Vanaf _ v o l gende 
v er;-i inder:-'-:e . he ._ =''-' n .._ J _;: <= •1 tvo_ ,._- o v r=i:;:..,. ?1 -ht ~n d e i n delinq in cateoor1er:-i. 

~ 'r·· • qt ~ w~e- h e • n e r uL~E -' - ~ = - h" a Vlndt maanu ~-- ... ~ . ' ":' . "- ;=i_ 1 ,"_,,; ._ m~-'- c.+-eari 'v' o bJ· ecten die u .1eron er • 
H + 'Qe ~;:::i ~ e ,~. --~ ,~ i <=. ui::' .._' · '- i.::= L -- - U . d d eeld e- e n... '--' "- "" " "'" ''"'"-' - - . -- - "" 1-:-- J · o w ~n T r e n wer me ooroesp Ze is o ë ste und op waar-rJ2 m1 ngen \ tan f-i ,:j ~ · .. , 1 c 

1 
'--' - • 

d oc-r f::: .J h i ms .e l ·f. 
• • • .--1 ~-h ~~=>~- ~ - -+-" "n oh- <=e of nur pror:iramme~ made it d iffi cul t to 

L~.ck o t -;:1 me anw ,_, ,e '-' - ··"""1 ........ :: ·- · '· • .::1 ~ , - t h- 11 · 11 be bac k to nor-mal 
. , +-h "~ · -1 ~--view o L s..=.t ...,1 l1 tes. Ne>. t man a w1 d d . -+-h "'ir l -:::. e '-' .e '-':::;dd • c . - ' f ~-: ... ::- , . ~t ~ · n ~t==>dy c.~t~ 1 1 i tes observe ur 1 ng '- ie 

aoain. Be lo\o'J i s a 11~t t.o · .. 0;_ "1 => ;._" Y .. "" - ç:: •. 1 -ëi ~C 
, - + t-h n1-. ~2~-,~+- , on=. aro -t-rom A._. . 1-: .. J . . ,,... an • -.i.as ..... mon _.!. wu .:::l ~ 'i-- "-- ··- -- . . 

t:.8-19 B 
70-34 B 
7(~-89 B 
7 1-1 14B 
72-104B 
/<=.- ~ 1 '78 
77-4~~B 
~77- 13 B 
77 122B 
78-22 B 
78-"?. 4 B 

~~=~i 
"T 

u 

B 
IQ - ll/-. ; , -.u B 
81 -87 B 
81 - 94 B 
82- 2 8 B 
83-1 B 
83-5 1 B 
84-13 B 
8 4 - 3 8 
8 5-·9 B 
85·-6 9 D ..... 
oc:._07 
L.J,_j' ; I B 

86-1 9 A 
8 6 -l(:iB 
87-68 B 
88- 6 A 
88- 53 B 
88- 9 3 B 
90-5 H 
9 t)-17 B 
9 i --3 ::: f3 
65-27 A 
86- 4 7 B 
90-58 A 
90-5 0 F 
90-57 B 
91-5 0 F 
8t)-56 B 
75-27 B 
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Nieuws over Software 

Het aantal WG-oublicaties oo diskette is de laatste maanden erq toeqenomen 
zodat de kosten. verzending en bestellingswijze eens grondig moesten her
zien worden. 
Do de laatste verqadering werden een aantal besluiten genomen. Die worden 
hieronder wat nader toegelicht. 

Volaende publicaties op diskette zijn vanaf nu bij de WG beschikbaar : 
PPAS 2 33 Text-files (jaarfiles> van 1959 tot 1991 die· alle waarneminQer 

van ons archief bevatten. -
SAT : Voorspellinossoftware van Patrick Wils. 
SATFLASH: PPAS-analvsisoftware van Jean De Weerdt. Bart De Pontieu en Peter 

Aneca. -
Ze zijn verkrijqbaar op alle formaten. dwz 3.5" <720 Kb en 1.44 Mb) en 5.25 
(360 Kb en 1.2 Mb> diskettes. De kostprijs voor elk programma is 100 Bfr. 
<onqeacht het formaat!>. 
Dezë software is echter essentieel GRATIS en de kosten die betaald worden 
gelden enkel bij verzending van de diskettes. Op WG-vergaderingen of andere 
gelegenheden kunt u ze volstrekt gratis krijgen indien u ons een d iskette 
ter hand stelt. 
Naast deze orogramma~s zal de WG vanaf nu ook de zgn. FLASH-disk verspreide! 
Deze Flash-disk is eioenlijk de verdere uitbreidinq van de Two Line Disk di r 
in de laatste maanden-verspreid werd. -
Ze bevat baanelementen van onqeveer 660 satellieten ·(de zonk Molczanfile). 

_uodates van de PPAS 2. updatei van SAT en updates van SF.-De eerste twee 
worden maandelijks verspreid. de andere twee telkens een nieuwe versie 
oo punt qesteld is. Voor SAT is dat intussen 4.74. voor SATFLASH 4.2. · 
De Molczän-file kan -inoelezen worden door SAT <Various calculations op de 
eerste oagina, daarna îext-files op de tweede file). De uodates van de PPAS 
(die dus iedere maand zullen verschijnen) bevatten alle NlEUWE waarneminqen 
sinds de laatste update en dienen gewoon geDISTRIBUTE worden met SATFLASA or 
ze te verdelen over uw PPAS 2 versie. 
De Flash-disk is essentieel GRATIS Cook de verzendino! !). De enige vereiste 
dat u alle ontvangen diskettes teruobezorgt aan de WG. Dit kan gebeuren door 
uw waarnemingen in PPAS formaat op fe zenden op diskette, ze terug te geven 
op vergaderingen of ze leeg terug te zenden. 
We zouden het ook apprecieren indien u de speciale enveloppes recycleert ! 
Alleen indien u meewerkt kan deze service GRATIS blijven. Een briefje naar 
BDP met daarop het oewenste formaat (3.5 of 5.25, LD of HD> volstaat om 
de Fl ash-disk te onfvanqen. 
De Flash-disk zal ook elke maand een file bevatten waarbij alle programma
satellieten een categorie krijqen . In de nabije toekomst zullen SAt en 
SATFLASH aanqepast worden zodaf u in SF deze file (een ROB-file} kunt editer 
en zo de catëgorieen kan veranderen, en zodat u in SAT gemakkelijk kan 
voorspellen volgens categorie (zie verslag vergadering van KJ>. 

Concreet wil dit alles echter wel zeggen dat wie de Flash-disk ontvanqt geer 
voorsoellinqen meer in zijn Flash-nummer krijgt <tenzij u er expliciet 
om vraagt). -Dit systeem zal ingaan vanaf het november- nummer!! 

Software-news 

The software oolicv of the WG has underqone a drastic change. On our meeting 
of September 28~ we decided the following: 

PPAS 2 : 33 text - files (from 1959 to 1991> containing all observ~tions of 
our archive on disk. 

SAT : orediction software from Patrick Wils. 
SATFLASH: PPAS-analvsis software from Jean De Weerdt~ Bart De Pontieu and 

Peter Aneca. · 

can be bouqht from the WG for 100 Belqian Franc s. Thev can be delivered on 
anv format"<3.5" and 5.25". both High - and Low Density). Please state the for 
mat when orderino. The software itsëlf is essentially free of charge, only 
sending casts arë to be paid. 

Apart from these proqrams. the WG will distribute (on a monthly basis) the 
Flash-disk. This disk contains: 

orbital elements of about 660 satellites (this file is distributed to us 
thanks to the effort s of T.J . Molczan) 
monthl v updates on the PPAS 2 . Should be DISTRIBUTEd in SatFlash to update 
your PPAS 2 files. The updates will allow anyone to produce Recent Observè 
tions <the same as the ones appearing in Flash). 
occasional uodates of SAT (most recent version now is 4.74) and SATFLASH 
(4.2 - August 91>. 
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~owe ver~it iE needed _ that "subscr1bers' of the Flash-disk send the di s ks bac 
~o us. 1he v can d?. tn1s bv a u ttino their abs ervations on the d i sk s a nd send 
them_ i n . everv mon~n. or thev can ~end them in o ne s h i oment . It ma i n l v dene nd 
? n_ t ne 1oss ei disks whether o r not t h i s service r e mains fre e of cha~OP. ~ 
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Some notes on t h e beh a viour o f 9 1-9 J 

Mik 2 Mc Cant s. Aust in. Tex a s (USA ) rec entlv sent me a messaqe about a n o bser 
v ation of 9i - 9J . This racket is a reoul ar o c t et-l aun cher <faunc hi n o 8 Co smos 
satell i tes simultaneouslv) . but app a fent lv e xpl ode d v erv soo n af teF l aunch. 
Qn June 30. 1991 at l e ast 60 frao ments h ad been detected from th i s brea k- up . 
i h e J-oi e ce is orobably t he l a roest of t he fragments and also shows a qui t e 
Erono~nced f l~shing o a tte •n. -
1h1s i s what Mi ke wr ote : 

'I was abl e to_ se~ 91-9J t wice r ecen tl v. The f irst time it was qui t e a aood 
oass ~nd I c l aim l saw wh at I consider to be a rather unusu a l lioht cur~e . 
I c l aim that o v er a oeriod of a bout 1 secon d. ther e were " 4 " mav i~ ma I am ~ 1 . ... . b . h... :.- · . . " " • " c aii i n g Lh e r1g" Le s L t h e f irst of cou rse. The second was somewha+ f~'n+e-
th a n t he f irst ~ t he th i rd was f ai n ter than the second. and the f~~rt~L w~s' 
absen~. So ~here were rea l l v o nly t h ree max ima . but the three were in de
crea~1 ng bc1 g h t ness. The n a t the ti me that would have been the four th. i t wa 
toa Ta1nt +or me to see in 7x 5 0 binocul ars. ' 
I qot s ome t i me s agai n l a st nigh t. Her e is my "anal ysis" output: 
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I set the o e r iod t o 103 cvcles in 105.8 seconds = 1.027 seconds. The line 
labeled " d if f " shows t h e ;, observ ed"-"comouted". 
Most o f the residuals are down around 0.05 seconds. The uncertaintv is thus 
abou t 0 . 0 5 secon ds out of 105.8 seconds.• 

Mi ke u ses a stoo- watch which can remember 50 timinos. His observations seem 
to lead to the conclusion that s o me observers <Miki for instance> are able t 1 
oroduce a ccura c ies <o n t he total time) l ower than 0.1 seconds. 
We al so (coincident i a ll v> d isc ussed this top i c on our last meeting. I remembi 
Leo Barhorst too c laimed it was poss i ble and he seems to be right after all. 
An v wav . o i vin q in t hi s accuracies in t h e PPAS- format should not prove to be 
a probl e~, as -on e can just g i v e in ' . 0 5 '. 

This k ind o f analvsis can also lear n us more abou t the svnodical effect . on 
f lash-oer i a d s. I i n v ite all r eaders to send us their experience with multipl < 
timings during one pass . 



{< ), . ·' 

Raketten van de Sovjetunie 

Tussen oktober 89 en mei 90 verscheen in Flash reeds een ee r ste reeks over alle 
ra ketten waarmee de USSR satellieten Lanceert. Gezien het overgrote deel van de 
objecten die door de WG waargenomen worden eveneens van Russische makelij zijn en 
gezien we sindsdien recentere informatie ontvangen hebben, werd besloten een nieuwe 
reeks aan deze raketten te wijden. In de eerste twee delen gaan we wat dieper in op 
een aantal algemene aspecten van het Lanceren en bouwen van raketten . Het derde 
geeft nog eens een algemeen overzicht van alle Russische raketten. Daarna 
verschijnen nog een aantal delen die dieper ingaan op elk van de types . 

1: Algemene Principes & Begrippen 

A. Aktie is reaktie 

De aangedreven fase van de vlucht van een raket is steeds erg kort in vergelijking 
met de 'vrije-val' fase. De bedoeling is steeds een nuttige Last in een baan om de 
aarde te brengen, d.w.z. in een vr1Je val toestand. Daartoe dient men de snelheid 
van de raket te verhogen tot heel hoge waarden <van de orde 10 km/ s). 
Het principe waarop een raket steunt is 'aktie is reaktie'. Aan de uitlaat wordt 
massa uitgestoten met een bepaalde effectieve uitstroomsnelheid c, waardoor de 
resterende massa een hogere snelheid v krijgt. Uit de wet van Newton kan men 
eenvoudig de vergelijking van Tsjolkowsky afleiden: 

= c Ln ~ 
m ~ 

Hierbij is m~ de originele massa, m~ de overblijvende massa op het einde van de 
vlucht, v~ de originele snelheid, v~ de eindsnelheid van de raket en c de 
uitstroomsnelheid van de brandstof. Deze vergelijking geeft dus aan hoeveel massa 
men dient uit te stoten C= m~ - m~ ) om een bepaalde massa een bepaalde snelheid v 
te geven. Merk op dat deze vergelijking geen rekening houdt met 'storende' of 
weerstandbiedende effecten zoals Luchtweerstand of zwaartekracht. Alvorens een 
numeriek voorbeeld te geven, is het nodig te onderzoeken waardoor de effect i eve 
uitstroomsnelheid bepaald wordt. 

B. Uitstroomsnelheid 

Het gaat hie r niet Louter om de werkelijke uitstroomsne lhe id, d.w.z. de snelheid 
waarmee de uitgestoten massa van de raket verwijderd.. wordt. Men dient immers ook 
rekening te houden met drukeffecten. Op de grond wer kt de raketmotor niet zo 
efficient als in vacuum-omstandigheden doordat op de grond nog atmosferische druk 
voorkomt . De raket zal dus steeds beter werken naarmate hij hoger komt Cwant de druk 
van de atmosfeer wordt steeds kleiner bij grotere hoogten). Dit drukeffect kan 
ervoor zorgen dat de effectieve uitstroomsne lheid zo'n 10 tot 15 procent groter is 
dan de werkelijke uitstroomsnelheid . 
Men kan in principe meerdere mechanismen beschouwen waarmee de uitgestoten massa 
verwi jderd wordt, maar chemische voortstuwing is toch wel de be langrijkste 
(e le ktrische voortstuwing wordt o.a. gebruikt bij geostationaire satellieten). Bij 
chemische voortstuwing zal men ofwel vaste brandstoffen, ofwel vloeibare 
brandstoffen gebruiken. Vaste brandstoffen ZlJn eigenlijk geavanceerde 
bufskruittoepassingen, waarbij een bepaalde stof verhit wordt en daarbij verbrandt 
op gecontroleerde wijze. Daartoe dient men heel wat voorzorgen te nemen en bvb. 
stuurcorrecties zijn niet mogelijk met dit type brandstof. Vandaar dat men vaste 
brandstof meestal slechts gebruikt voor zgn. aanjaagraketten (boosters). 



Vloeibare brandstof voortstuwing steunt steeds op het samen brengen van een oxydator 
en brandstof. Onder bepaalde omstandigheden zal hierbi j een chemische react ie 
optreden waarbij warmte vrijkomt en een reactieproduk t gevormd wordt (d.w.z . de 
brandstof wordt door de oxydator bvb. zuurstof, verbrand) . Doo r de vo rm van de 
straalpijp en de optredende reactie kan men het produkt onder hoge snelheid 
uitstoten. Dit is de werkelijke uitstroomsnelheid. Die hangt af van het gebrui kt 
brandstofmengsel, van de verbrandingstemperatuur T en de vorm va n de straalp i jp. Om 
een zo hoog mogeli j ke uitstroomsnelheid te krijgen moet de verbrandingstemperatuur 
zo hoog mogelijk zijn. Bovendien moet de molaire massa van de verbrandi ngsprodukten 
zo Laag mogelijk zijn. Dit Laatste wil gewoon zeggen dat men in de tabel van 
Mendel jev stoffen dient te zoeken die een zo Laag mogelijk massagetal hebben . 
Beschouwt men bvb. de verbranding van Waterstof (met als massagetal 1) met Zuurstof 
(massagetal 16) , dan krijgt men als verbrandingsprodukt gewoon water CH20, d.w.z. 
twee waterstofatomen en 1 zuurstofatoom, dus is het massage t al 16 + 2*1 = 18). Het 
produkt heeft hier dus 18 als massagetal wat heel wat voordeliger is dan bvb. de 
verbranding van RP-1 (Amerikaanse brandstof, Rocket Propellant) die analoog aan de 
benzine die in auto's verbrand wordt uit koolstofketens bestaat en een hoog 
massagetal heeft. 
Di t effect vertaalt zich in onderstaande tabel: 

Oxydans Brandstof Verbr.Temp.(C) Uitstr.snelh. Cm/s) 

LOX Ethylalkohol 3120 2850 
LOX Waterstof 2730 4500 
LOX RP-1 3400 3100 
RFNA RP-1 2960 2650 
Vaste brandstof 3200 3000 

Men ziet duidelijk dat de keuze van de brandstof en het oxydans e r g belangrijk is en 
een grote invloed heeft op de uitstroomsnelheid. Het is ook evident dat men Liefst 
een zo groot mogelijke uitstroomsnelheid heeft (zie formule van Tsjolkowsky) . LOX is 
de engelse term voor vloeibare zuurstof CLiquid OXygen). 
Alvorens over te gaan tot een gedetailleerdere bespreking van de b randstoffen, i s 
dit de geschikte plaats om het begrip specifieke impuls te belichten. 
De specifieke i mpuls Cin seconden) is de meest gebruikelijke eenheid voo r het 
uitdrukken van de prestatie van een stuwstofCmengsel) en motor combinatie. Eigenlij k 
is dit gewoon de uitstroomsnelheid gedeeld door (ongeveer) 10 Cde valversnell ing 9.8 
m/s2), maar men kan er ook de volgende 'fysische' betekenis aan hechten: het is de 
tijd gedurende dewelke 1 kg brandstof 1 kg stuwkracht kan Leveren. Bemerk dat deze 
term ontstaan is door het verkeerdelijk gebruik van e~nheden in de Angelsaksische 
wereld, waar men voor krachten i.p.v. de Newton, de zgn. kilogramkracht als eenheid 
gebruikt(e). Om dus 1 kg stuwkracht om te zetten naar newton, dient men enkel met 
9 . 8 te vermeniovuldigen Cbij benadering 10). 

China-Ballons verglueht 

Die beiden chinesischen Ballon-Satelliten, die am 3. 9 .1990 zusammen 
mit Fengyun 18 Ceinem Wettersatelliten) in eins knapp 900 Kilometer hohe 
Umlaufbahn urn die Erde gebracht wurden, sind in der Erdatmosph~ere ver
glueht. 

1. Atmosphere l/China 31/PRC 31/1990-818/#20789 

verglueht am 11. Maerz 1991, Lebensdauer 189 Tags 

2. Atmosphere 2 / China 32/PRC 32/1990-81C/#20790 

verglueht am 2~ . Juli 1991, Lebensdauer 32~ Tage 

Meine Schaetzungen der Lebensdauer Cim September 90) waren also Cauch 
ohne Beruecksichtigung des Strahlungsdrucks der Sanne) mit 5 bzw. 11 
Monaten recht genau. 

R.Kracht . 20 . 8.91 



Recent Observat1ons 

06- 56 B : 197 
91-07-03 TC 10.3 
91-07-04 TC 10.3 
91-09-21 BD 20.B 
9!-09-22 BD 24.8 

76- 19 A : 
91-Vi- 17 KJ 
91-09-17 PW 
9!-09-17 TC 
91 -09 -2(1 TC 

78- 96 A : 
9î-09-09 BD 
91-09-12 PW 
91-Vi-13 PW 
91-09-13 PW 

81- 18 B . 
91-08-03 V& 
91-08-03 JS 
91-08-03 ~ · ,J 

91-08-03 KJ 
82- c:c: ...... B : 
91-08-15 JDI~ 
9l-û8-15 PA 
91 -08-15 PA 
91-08- lB BD 

93 
3.56 
1. 78 
3,596 
1. 787 

!l 
9.0 

12.6 
12.3 
3.08 

32 
2.87 
2.9 
2.87 
2.87 

8 
34 
34.3 
~~ c 
~:.i. J 

25 .0 

85- 22 p. : 11 
91-08-06 BDP 25.92 
91-08-06 JDW 30.0 
91-08-06 BDP 27 . 12 
91-1)8-14 VG 

ïü-103 A : ·13 
91-08-05 BOP 12.6 
9i-08-06 BDP 10 
91-08-12 TlfJ 
91-08-1~ LB 

76- ~t 

"' B ,; 
0 

91-(18-· 15 Bf!P 15.4 
91-08-15 PA '~ 7 r , 

J;..'1 / IJ 

91-1)9-09 PW 
91-09-13 LB 

78-109 J : 13ü 
91-09-12 TC 12.5 
91-09-13 PW 12.48 
91-09-17 PW 10. 18 
9!-ü9-i9 TC 12.7 

81-116 J : 
Q 1-09-2!) LB 
91-09-20 LB 
91-09-20 TC 
9!-09-20 PW 
0 '1-
IJL 66 B : 
89-08-17 PN 
91-08-07 BDP 
91-08-07 BDP 
91-08-07 JDW 

85- 41 E : 
9HJ7-10 KJ 
9H17 - i0 KJ 
91-07-21 TC 
91-07-21 LB 

257 
9.914 
9.940 
9.09 
9. 09 

18 . 25 
23 . 33 
23.24 r., ._i , L 

27 
i5.3 
tC.: Î 
l..Jr l 

15.5 
16. 1 

86- 19 c 
91-09-12 PW 
91-09-13 PW 
91-09-17 KJ 
91-09-17 KJ 

15 86- 37 B 80 
0.968 91-09-01 LB 16.2 
0.968 91-09-01 LB 17 . 1 
0.98 91-09-12 TC 16. B 
0.98 91-09-12 PW 17.1 

87- 51 J : 135 
91-07-10 BDP 
91-07-14 BDP 28 .5 
91-07-14 BDP 27 
91-07-14 BDP 29.7 

88- 23 B 71 
91 -07-05 LB 17.8 
91-07-07 FW 35. 25 
91-07-10 BD 16.0 
91 -07- 11 FW 35 .95 

89- 25 J . 154 
91-08-16 KJ 12 . 1 
91 -08-16 KJ 12.0 
91-09-29 KJ 13.5 
91-09-29 KJ 13.5 

87- 57 B • 8 
91-07-29 TC 20.3 
91-07-31 TC 20.9 
91-08-02 TC 20.4 
91-08-10 TC 21 . 38 

88- 62 B 24 
91-06-20 TC 12. 13 
91-08-05 BDP 9.76 
91-08-19 BD 16.4 
91-08-31 PEW 17. 09 

89- 42 B 81 
91-08-30 LB 67 
91 -09-01 LB 78 
91-09-05 TC 65 
91-09-12 PW 69 

ïü-106 il .. 
'ii-02-ül AS 
91-03-03 TC 
'11 -03-03 Y' .u 

'i 1-03-03 ~- · "J 

7c-î 18 1 

" : 
9 l -•)9-03 BD 
91 -09-03 TC 
91-09-12 PW 
91-09 -17 PW 

79- 24 J : 
91 -03-12 LB 
91-07-21 BûP 
91-07 -2i TC 
91-07-31 TC 

81-119 B : 
91-05-06 MM 
91-05-!3 FD 
91-06-01 BD 
91-06-01 LB 
83- 48 B : 
91-07-l(i KJ 
91 -07-21 BOP 
91-07-31 TC 
91 -08-10 Tl' 

'" 

154 73-!(!9 B : 
' u ·J· uu 75-02-04 llû 

~ l..' 

3. 81 76-03-2tJ HB 
3. 74 76-03-21 HB 
3.il! 9HH3 BD 

228 78- 18 B : 
7. 00 91-09-13 TC 
7.08 91-09-20 u'I 

'~ 
7.23 91-09-20 re 
7.31 91-09-21 P.[: 

12 BO- 87 B : 
0.942 90-10-27 LB 

91 -02-24 r.D 
91-04-02 MM 
91-0H2 BD 

., 
tiL 81-120 G 
4 77 82-01-31 BD 
9.55 9(1-12-(12 MM 
2.00 91 -03-ü3 PN 
~ L ,,,, ...... 91-06-10 PN 

8 84- 46 8 : 
91-ü9-20 LB 

15.0 91-09-20 BD 
29 91-09-20 LB 
·i7 
L• 91-(19-20 P'·' " 

!0 
' i C', 
'-" 
83 
; ;;, 
3.ü 

134 
, 7P,'I 
4 1 f ..;L 
, fQ 
L o ; i..r 

2.787 
2.78 

17 
5.15 

5. 4 
4.88 

5 
5.03 
3.48 

900 

u4 
c i'Oll 
J 1 1 !V 

6 1 "· 5.830 
c:: fö:' 
.._t, , ,J 

85-116 B 36 86- 18 B 
87-11-02 BDP 
87-11-03 wv 
91-08-09 BDP 

91-09-19 LB 26.85 
91-09-19 LB 26.83 
91-09-20 PW 26.1 
91-09-20 BD 24. 6 

86- 61 A 126 86- 92 J • 133 
91-07-10 TC 1. 63 91-08-05 BDF' 39 
91-07-10 FW 1. 607 91-08-05 PA 37 
91-07-11 FW 1. 567 91 -08-05 BDP 37 .5 
91-09-21 80 1. 62 91 -09-22 BO 39 .2 

87-106 B 
91-09-01 BO 
91-09-09 BD 
91-09-12 PW 
91-09-20 BD 

88- 78 A 
91-08-29 AS 
91-08-29 BD 
91-08-30 AS 
91 -09-01_ BD 

32 88- 16 J 177 
24.0 91-06-05 PEW 26. 0 
43.5 91-06-16 LB 31 .5 
47 91-06-16 LB 32.6 
55. 3 91-06-19 TC 29 .8 

11 88- 78 B 
1. 22 91-04-25 RE 
1. 13 91-04-27 RE 
1.24 91 -05-02 RE 
0. 95 

2 
0.3 
0.2 

89- 59 B • 137 
91-08-06 PA 14. 1 
91-08-08 BD '3.9 
9! -08-10 TC 14. 21 
91-08-12 TC 14. 44 

89- 68 8 : 142 
91-08-07 JDW 65 
91 -08-07 PA 64 .7 
91-08-08 LB 32 .2 
91 -08-08 TC 32 .2 

G- 4 8 : 141 
l ··1)8- 31 PEW "'}j Q 

.:.1 .v 
1-09-1 7 TC 25.1 
1-(19-1'1 LB 
î-09-2C iC 25 .4 

90- <O ,•u B 56 
fri-1)8-10 TC 
91 -08- 12 TC 
91-08-15 LB 38 
91-08-î5 BDP 

90- 83 9 : 1 ~ 
· ~ 91-(17-10 Tr 

·~ 28 . 9 
91-07-10 rn 29.20 
91-07-ii FW 28.32 
9i-ûï-!4 BDP 

91- 13 ü u : 94 
9! -09-04 TC 9. 45 
'1H!9-09 BD 9. 74 
91 -09-09 PW 9.67 
91-09-17 PW 10. 01 

91- 29 B 40 
91-08-07 KJ ,, 7 

..;; . , 

91-08-07 V'' ," 18:9 
91-08-15 LB 
91-08-!8 BD 35 .0 

01-,, 46 H . 1 

' 9HJ6- 14 PEW 2.96 

91- 59 [) 
u : 

91-08-30 PEW 2. 55 

Ree en t Observat i ons 

61- 18 A : 356 
90-11-29 HK 75 
91-04-12 BD 62 
9l-û8-06 BDP 77 

1 
63- 30 A 176 
91-04-12 BD 59 .7 
91-05-07 AS 
9!-05-08 BD 59.3 

;"_ 
IL 57 J . 176 
76-03-20 HB 56 .5 
76-08-04 HB 15 
90-08-22 KJ 

73-104 J : 42 
77-03-30 AS 1(1 . 34 
90-08-19 BDP 
90-08-19 KJ 

~·(;- 23 B 11)9 ·11:i- ~9 : l ")11 
.t...:.. "T %- '"' f. : 

9i -ü6-09 ïi· 
i t. 91-09- Te ~7 

.JJ '~l i-09-1? F ~ 
1H6-09 LB 19.3 91-09- LB 35.22 91 -09- i' TC 
91-!)8-!6 KJ 69 9 l -09- lü 

Ll' 
7" j 
. n..' 1 "- 11-09-2ü ~ r 

1~ 

91-08-16 ;. i 
~·· 'J 68 9!-:)9- TC 7i:; -=~ ......... , _. 71- 09-2:) BD 

90- 46 B 548 •j !)- 55 D ;'i1 9(:- 70 c. : -. ~. .., , I U L' ..:.....; 

91 - (18-25 C'•Ct,i 4. 43 91-(:8-10 WD 91-(19- 12 TC - . c 
! !.." .;, , l:lJ 

91 -08-25 LB 4.370 91-08-12 T!D 91-09-13 ïC ::;i6U 
91-08-25 ! D 

1- V 4. 474 91-(:8-12 ïC 5'1-09-17 E. 3. 74 
91-08-29 BD 4.5i 91-08-l o TC 91-09-2:) Ï[ 3,h 

~1- b B : 46 91- i 0 : 58 :,1_ 9 1 : 99 •. il ,. 
91 -08- 19 PEW l.48 91-ü7-1 0 FW 4.71 91-0'1-2(; ~8 { ._, " 

o. . Ul ! 
'11-09-13 TC 1. 65 91-07 -1 0 1:J 4. 79 '71 -09-2(! LB 1. (l}tj 

9i -ü9-19 i ü 
LL• 91-07-11 FW 4.80 '11-09-2ü TC 

91-(19-29 KJ 91-0H~ TC 4. 81 91-1)9-21 E~ 1. Oi 

91 - 17 B : 25 91- 19 8 : 30 ·11 - ~ · L ! 
,, 
i) 

""""'; 

" 91-05-30 pc .... 33 91-08-16 KJ 3.% 9î -08-20 10 
!...I.' q.ss 

91-06-01 pi:; 
' " 34 9i-ü8-16 KJ 3.86 91-(19-19 î[ ~. Î 8 

91-(16-02 Cl.t 
1 " 

~~ ~ 
•.JL ' !f 91-(!8-19 BD 7 1tO 

."~ ' "T ! 91-09-20 T~ · ~ 5.1 
91-07-(11 PS 45 91 - ()8-31 PEii 3.98 91-09-20 P.D c -

...it i 

91 - 39 B : 4 91- 41 0 
~ 41 Çd -,, 42 0 

~ Ö:! 

91-08-06 BDP 91-08 -15 LB 5.360 91-08-iS JDW l.26 
91 -:)8-1)6 JS 91-08-15 ~B 5. 460 91-(l8-i 5 PA ' -o-

1. )v"• 

91-08-06 r,-1 91-09-19 LB 6.543 91-08-lï AS ' -.Y ! • J 

91 -08-06 ,lDW 91-09-19 LB 6.650 91-08-21 i ( \ 117 
.li ·. IJ.. 1 

91- 5(1 A 8 oi_ 
Il 

~1 

"'' B : 0 91- c: ~ 
.JU B : ~) 

91-08-21 AS 
91 -08-22 l\C 

n " 
91 -08-26 p 
91-08-26 TC 

91 - 61 B : r: 
" 91- 63 B : û 

91 -09-12 BD 2 ·j1 

91-09-13 LB 2. 739 
·~1-09-13 LE 2. 050 
9!-09-2û BO 2.1(1 

61- 28 A : 91 62·· 10 A : -'j · 
..::1LÖ 63- 1· ,q J\ n "' < Lt.11 

91-06-01 BD 21. 8 91-04-12 BD 58.7 91-08-21 V1 
l.\'.J 

?"< 
~ L 

91-08-15 KJ 24 91-05-08 BD 141. 6 91-l)9-17 PW 
9H!8-15 K.J 21 91-05-08 LB 70.13 91-09-17 TC 22.2 

70- 36 J 98 71 - 41 J : 20 71 - 86 i 
u 262 

75-08-27 HB 7, r; 
J,J 1..; 77-03-30 AS 7.Sl 91-04-20 BD 

90-08-18 y1 
'" 77-03-31 AS 7.53 91-04-20 KJ 

90-08-18 BDP 90-08-21 BDP 91-04-20 BDP 

72- 87 J 25 73- "îi ,., J : t8 13- 69 J : Bt· 
91-04-2(1 BDP 90-08-17 BDP 90-08-19 BDP 
91 -04-20 r1 • V 91-(13-06 LB 91-05-08 LB 60 .2 
9i -(!4-20 TC 91-07-27 LB 91-08-25 LB 17 

74- 24 J 21 74- j'j 
• L J : 58 ·~-'" 16 J : 46 

90-08-20 BDP 90-08-18 8DP 90-08- 1 KJ 
90-08-22 BDP 90- 11 -09 LB 90-08- 8 I" "il 
90-08-22 KJ 9HH-i6 LB 22.6 9ü-1)8- Q 

w 8DP 2(it) 



-- - ï9: : 91 78- : J : 
~: - 93-03 L~ 5~ 79-04-l~ P~ 
~!-OS-0~ SCP 52 89-03-(·c PW 
9l -08 -05 BDP 52 ~ û-10-11 PW 

ij 78- 56 J ~ 11(: ï8- 91 J : 
10~45 B9-03-06 PW 47. 90-1 0-22 P~ 

90-05-19 KJ ~1 - 04 - 13 BD 
~0-08-1~ BDP 91-05-10 ~B 

~·f-2.il.J~ 22B0-1:J: !~ Bü- 26 B : 
·1'l-t)8- 16 VG 
91-0B-16 JS 
9H/H6 KJ 

~~-04-1: ~~ 89-05-22 PW 'i0-08-03 LB 58 
90-08-22 BDP 
9(i-1):3-22 KJ 

~:-~4 -13 BC 90-08-17 BOP 
91-05-06 MM 90-08-17 KJ 

9 81- 22 j : 
91)-08-15 !<~ 
90-08-18 BDP 
%-08-18 K.J 

81-74J : 
91-06-16 LB 
9 l-i)8-0ï BDP 
'1H>8-07 JDW 

iO 82- 40 J : 
91 -09 -06 BD 
'rl-OH2 LB 
91-09-13 PW 

32 86- 61 A 
- 11 50. 01 35 
J!) Oi!.- ü ·i 1 
66 C:'"" !t.. " 

1ni" 74. 0080 
1

d 87- 51 J 
. ö2- 73 J : 5 83- 2 J : i4 83- 69 J ! 

91-09-01 LB 
9! -09-12 LB 
91 -09-12 LB 

55 84- 1 J : 
91-08-04 VG 

!52 91-08-08 ïC 
149 91-08-31 PW 

\/ 73,9940 
?;; ï87- 57 B 
.i.i.. s·j or5 
51 ~~ ~·. ' r;,) 
=;4 i:if -1 \.16 L' 

--99-05-04 PW 
: '10-08-î8 BDP 
'i0-ü8-i8 KJ 

ó4- 52 J ! 
'i1 -ü7- 28 LB 
9!-ï)8-01 LB 
'i 1-08-01 LB 

91 -09-03 TC 
91-09-12 TC i60 
91-09-12 BD 152.5 

31 s~- 23 J : 69 
35. 91 -08 -18 WD 
35, 91-08-3! PW 99 
36. 91 -09 -01 LB 104 

86- 2 J : 
'i0-08-16 KJ 
90-09-14 BD 
90-09-16 BD 

w • 82,9121 
lC: ~ · - 4·j T , ·14 88- Î6 J 

"' ÖO .L o , L ~;! <\j\"î 

91-08-09 JDW 120 1 ;.~ 1,, .v" 
1009!-08-09 BDP 114 BS- f' Bt." 
l (}() q 1-08-0CI D~ 116 8.:. • 95-h . . . . ' 88- 62 B 

87- 41 8 : 95 88- 39 B : n6 88- 53 B : 61 88-102 B : 211 82.</536 
88- 78 A 

84.9800 
89- 25 J 

74.0050 
î 7 90- î7 B : 74 89- 42 B 

91 -06-19 TC 91 -08 -03 LB 90 91-07-27 LB 60 91-05-23 RE 
91-08-02 TC 91-07-09 RE 
91 -08-03 LB ISO 91 -07-14 LB 

'il-1)8-06 BDP !20 91-08-05 BDP 180 
91-09-13 LB 91-08-06 TK 

8·1- 17 B : 
91 -08-25 LB 
91-08-29 TC 
91-!)8-.31 PW 

6t.- 56 B 
at .. 9309 

fl)-103 A 
55.Bï24 

70-106 B 
101 . 3161 

73-1 09 B 
82.9483 

7b- 19 A 
69.67ü1 

76- 51 B 
82.9627 

76-118 J 
74, 01 29 

78- 18 B 
69.3528 

- 78- '76 A 
" 9818036 
_78-109 J 

74, 0113 
- 79- 24 J 

74.0347 
80- B7 B 

26,1558 
8:- 18 B 

' ~ Oü~O 
. ·- '• ! !.i .: 1 

8. - 119 B 
.'.3. 6061 

82- 55 B 
65.8354 

82- 66 8 
82.9326 

83- 48 9 
82.9409 

84- 46 B 
82.9336 

85- 22 p. 
82.9325 

85- 41 B 
82.9485 

85-i 16 8 
82,9433 

86- 18 B 
82,5156 

86- 19 c 
98,5377 

57 89- 28 B : 59 
71 91-(}6-14 PN 120 

91-1)7-05 LE 

89- 86 B : 
91-07-29 LB 
91-03-03 LB 
91-08-08 LB 

71 91-08-09 BDP 82.9372 
91-08-09 ml 89- 59 B 

96 91-07-10 KJ 

268,86615472 O.û0000üû0 
232 . 3437 0,005! 027 165.2320 

259.55748888 -0.000000 18 
127.9376 0.1403206 267 . 4014 

257.02013429 0. 00000000 
269.1433 0. 00371 57 27,4111 

266.84652861 0.00000218 
74,7829 0.0018523 251.1858 

258.50116851 0.00000132 
281.4974 0.0013942 300.5517 

266.54008159 0.00000225 
100.9881 0.0022924 220.3138 

267.40861080 0.00000033 
236 .6554 0,0135980 105.1292 

266.03256608 0.00000084 
254 . 5769 0.01 62809 209~6594 

267.19390536 0.00000524 
326.0339 0.0010638 236.4655 

258.47760817 0.00000015 
260.4781 0.0130194 136. 2722 

249.99848678 0.00000005 
219 .2322 0.01 45035 226.1456 

268.34986513 0.00064519 
105. 5983 0.38891 07 191.2656 

269.47478023 -0.00001182 
55.8011 0.7168678 71.585! 

265.50943946 0.00000041 
113.2903 0.0114174 176.1158 

267,32121712 0. 000 17198 
308p1751 0.45581 92 249.4405 

265 .91047478 0.00000100 
55.4536 0.0027167 13.4249 

266 .56347484 0.00000115 
316.0416 D.0038244 298.5728 

264. 39555402 0.00000138 
222 .1149 0.0030605 82,3184 

260.616201 24 0.00000098 
295.5445 0.0045992 23.3564 

266.93522573 0.00000164 
248. 0723 0.0024015 93.1442 

264.84714814 0.00000097 
37.0662 0.0023011 336.9747 

264.08012957 0.00000222 
129.8218 0.0033740 154.8178 

268.45737652 0.00001249 
71.9517 0,0021 571 70.5801 

268. 68211309 0.00005388 
334.9883 0,0022285 244.5798 

91 -08-12 PW 82.9365 
89- 68 B 

194.9989 

ï6.5808 

332 .8926 

108.7289 

59 .4195 

139,6316 

256.4836 

149.5171 

123.5503 

224 .8730 

132. 7522 

156.7971 

349 .6620 

184. 0781 

56i8712 

346. 7583 

61.1581 

278. 1447 

267.2465 

23.0373 

205.4636 

289,7784 

115.3280 

7.94754111 

8.42091708 

12.53048587 

13.76039950 

13.70289107 

13.73860838 

73.5623 
90- 04 B 

74.0366 
90- 23 B 

82.9376 
'10- 29 J 

73.9796 
90- 36 B 

82.9459 
90- 38 B 

74.0100 
90- 46 B 

70 .9865 
90- 55 D 

62.7871 
12. 23990141 ~0- 78 B 

82.9616 
13. 43871230 10- 83 B 

82.9387 
14.15060089 11- 06 B 

82 .9503 
12.19134622 91- 07 B 

82.9194 
12.23932327 91- 09 J 

74 .0489 
7.67707764 91 - 13 B 

82. 8244 
2.21677078 91- 17 B 

68.0000 
12.24657183 91- !9 8 

82.9261 
6.34594404 91 - 2! B 

65.8311 
13.73617725 91 - 29 B 

82.9490 
13. 69444112 91- 39 B 

82.5300 
13. 75129025 91- 41 8 

74.0445 
13.76075327 91- 42 B 

82. 4942 
13.75627603 91- 5ü k 

98 . 5181 
13.72149206 91 - 56 B 

82 .5593 
13.75585907 91- 59 B 

62.9099 
14. ?7678779 91- 61 B 

99 .26 î9 
14.31 953007 91 - 63 B 

268.26388214 0.00000002 
266.2268 0.001!821 298.8891 bl . 0781 12. 44398' 

262.38966296 0.00000007 
25.4738 0.0124735 266.4764 92.1999 

253.41462402 0.00000005 
12.23687 

26.3724 0.0132020 225. 0190 134.0083 
264.90376053 0.00000185 

220.0967 0.0032140 320.9411 38.9431 
265.64118274 0.00000060 

12. 22249 

13.75826 

127.5391 0.0027615 41.3259 318.9980 
267.27369937 0.00000005 

13. 74953 

344 . 4472 0.0140374 227.3157 131.5985 
264.73936414 0.00000136 

12.23823 

191.8533 0.0030474 319.0500 40.8348 
264.20960242 0.00000130 

13. 77297 

162.5828 0.0028523 279.0583 80.7346 
255 .05874474 0.00000490 

13. 7647: 

273.0550 0.0005950 117 .5900 242.4100 
264.59070bl4 0.00000005 

14.30579 

322.5104 0.0132273 51.2913 309.9870 
253.60327080 0.000001 46 

1 ~ ·1·1c~~ 
.L, , LL 1,,.1 ! 

108.5324 0.0036256 143.0944 217.2700 
266.90883030 0.00000154 

13. 7673t. 

222.7275 0.0027986 227.2796 132.6004 
256.90888297 0.00000006 

13.7474! 

63.3423 0.0024523 289.9340 69.9068 
261.05394163 0.00000435 

12.4070C 

291 .6319 0.0036230 187.2721 172. 7915 
266.72861757 0.00000060 

163.5122 0.0024566 164.2815 195.9107 
249.66030587 0. 00000020 

13. 7278(· 

314.0005 0.0147914 253.6623 104.8144 
266.61020881 0.00000112 

12.2266( 

131.2125 0.0017915 263.6089 96.3029 
269 .32380089 0.00116132 

13.7515E 

19.9879 0.0013490 174.5267 185. 7184 
268.4501 5186 0.00000613 

15.6156~ 

55.7746 0. 00 13587 322.7354 37 .2937 
269 .03453912 0.00004532 

14.1349( 

121.9060 0.0161917 66.9687 294.8333 14.7240( 
269.23354828 0.00014430 

328 . 4054 0. 1018573 178.9814 181 .3768 13.2994:. 
264 .72800177 0.00000195 

194.6370 0.0034548 316.9822 42.8646 13.7508( 
264.72985171 0.00000173 

161 .8265 0.0024883 338.3512 21.6612 13. 7596: 
266 .35738236 0.00000124 

30 .8975 0.0022254 2.7339 357.3936 13. 7529' 
265.09193418 0.00000010 

273.1986 0.0176434 319.5308 39.2712 12.1832, 
264.60579931 0.00000140 

99 .5546 O.Od6!952 54.3430 306.3473 13.7919 ~ 
193.06838883 0.00018040 

70.8290 0.0177270 37 .6300 ' 322.3700 15. 1042" 
264.15392638 0.000001 44 

347.4774 0.0038114 98 .5870 261.9596 13. 7482~ 
268.68655370 0.00036354 

125.5628 0.004353! 249.6754 109.9937 15.4412 
235. 49778873 0.00000099 

247.0199 0.0034037 268.8476 90.8781 13.7457 
253.63329238 0.00000978 

311.0151 0.0023242 316.9385 42.9996 14.7398 
256 . 23964434 0.00000390 

181 . 8978 0.0018616 202.9455 157.0875 14.3020 
254.52346591 0.00000933 

80.3489 0.0020705 3.8424 356.2938 14.7.40~ 
269.24189455 û.000001i3 

342 .0454 0.0001087 78.2283 281.9022 14.3416 
253.65905854 -0.00000043 

110.4094 0.0012577 200 .1152 159.9476 13.1689 
258.75857693 0.00000171 

!69.2755 0.0024617 168.6003 19!.5710 13.7414 
266.12788811 0.00000250 

339.4702 0.0034176 239.1193 120.6610 14.0022 
267.10146639 0.00004327 

ei OQ~2 ~ 04 .6162 01 0004554 93.6293 266.5321 14.964Z 



i- i...=.b.:.. l ·= E. "Cl ëS 
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i"i.3. =.n.jel 1 i ks t.1 J dschr-1 f t \-'2~r de we;-}~ Oï""oeo s b e ··-.-'at e l }::e ma.ar1 d een 11 J st met 
rieuwe kunstman en. baane lementen van all~ oroqrammasatel l 1eten. voorsoel-

~~~~~~ ~~~:e~~!~~~w~~a:~~~~~~~~~~~~ ~~~~ :.~tRf~rj~~~d~~~~k~~~ ~~~rp~~Î~~~~-
,1oi-, ::.f-;l.r n1ac12z 1 .-.e i'"! ~.t:t-, t,ct~1 L1LtEcr·1 ="r-;d !::_r, o l1:5h i.s.;r1tten -3.rticles . t=ea t ures 

2 l:st of n ew sate1l ites. orbi tal element~ of all programmsatellites, pre
~1ct1cns for Belq1um l 1n · ~elq1 an-i ssue onlvJ. obser v at1on . reports, backgrou r 
a r t 1cl es on spac~, a nal ysis Sf observations~ etc .. . Over 2 5u pages each y e&1 

~ost9c 2Js: 3QQ kt0Ll~~~G · (8elg1 > 
~UÜ ~tr. 1 V ~ar •=U• u~w) 

,ingaand v ~nar eerste ~lash n a beta11na. daarna per kalender1aar> 
~ st 2rt 1ng t 1 rs t issue after payment. after that per calendar year ) 

t·i ;.-"; r-.! !J L !:::. l D l N G 
l.unstmanen . voorspe111 ngen~ Waarneminge n & baanbepaJ1ngen . 

l e lt 144 blz. en gaat dieper i n op de wiskunde nodig voor het voorspellen 
vaG ~unstmaneG en h et beoa1 en v aG de baan v an onbekende kunstmanen. Daar
~ aa5t worden ook d e vers~h1ll ende technieken voor het waarnemen van kunst
manen belicht . Ee n speciaal hoofdstuk is gewijd aan geostat1ona1re satel
l ieten. 

Dut c h wr it ten book count1ng 144 pages, about the mathematica! side of 
p;- ed1c t1no sate1l1tes and detet--m1nino orbits of unknown satell1tes. Also 
~ttentlon-1s pa1d to observat1onal t~chn1ques and geostationary satelli tes. 

Auteurs / Authors: B. De Pontieu, C. Steyaert, W. Verhaegen & P. Wils 
Samensteller /td+~or : C. Stev aert 
i="c.stpr l .J s : -~·0:_1 .8+,- . (Bel g1 ) · 

41,)U 8t 1- . ( abraad) 

R ~ 'Kunstmanen Waarnemen " 

iz. e n gee~t een beknopte inl eiding tot het hoe en waarom v an 
waarnemen. De voorspellingen (zoals ze in Flash verschijnen } en 
eren v a n +litswaarnem1noen worden nader bel icht. 
ene versie, nieuwe versfe verschijnt begin 1992. 
tten brochure counting 17 pages, about observational techniques 
e -obser-vi nq . l'he (ooss1 bl e ) sci enti f ic resul ts of satel l i te-
.r e a lso trëated. A' new <also enqlish written) and enlarged v ersi e 
epared tor the beg1r:n1ng ~+ 1992 . 

r~·-· ~~-- iuthors: !-' . Aneca ~~ .tl . De Pont1eu 
Kostpr 1Js 5v Hfr. 

t-' f ' ri S 2 
Photometr 1c Per1od a t Art1f1c1 al Satellites 2· 

Telt meer dan 20u blz. en bev at onaeveer 20U00 fotometrische met1naen 
va~ kunstmanen . Bevat alle r ecente wäarnemingen tot eind augustus 1991. 

Leunt~ more . ~han ~vu pag~s and conta~ns o v er 2UU00 photometrical measure
men ts ot art1f1c1a1 satel 11tes. Up- to-date to end of Auqust 91. 

r.._ostpr iJ s: :3uO t:Hr. <Belqi .i -
4\..H) Bf r. ( abroad J -

SOf- WARl::. 
a ll +ormats and densities for IBM compatible PC available at 100 Bfr./progr 

F' r-:-· A S 2 
33 text - fi les d1~ meer dan 20uuo waarnemingen van kunstmanen bevatten 

3 3 tex t - +1l es conta1ning over 2 u OOu observations of satellites on disk 

::}Arl-LASH 
sc~tware die toelaat de PPAS waarneminoen in qrafiek te zetten. statistisch 

resultate n te bekomen en de PPAS- tilis te editen. · 
sottware wh1ch allows tor graphical and statistica! analysis of the PPAS -

óbservati ons and the editing of observations. 

nGo v eel meer produc eert. 
prediction sottware wh1ch also calcul ates v1sibil1tv periods, brightness 

oatterns and a lot more. 

1- L A S H - disk (oratis v erzend1no/t ree of ma1linq casts> 
bevat baanelemente~ van meer dan 660 kunstmanen in - NASA formaat. uodates 

v a n de PPAS 2 en occasionele updates v an SAT en SATFLASH. Wor~t ~aandelij i 
-,..- e r z on den. 

conta1ns orb1ta1 data on o ver o6U sat ellites tin NASA +ormat>. updates on 
PPAS 2 and occas1onal updates a n SAI a nd SAfFLASH. Is d1stributed on a 
month l ·v b as1 s . 

~112 ar1 1zen z1 1n v e rzending inbegrepe n en dienen gestart worden op 
~R 000-1 600 453-50 . WG Kunstmanen - VVS. V1nkenstr .2~ . 8400 Oostende 
~eoo!e abroad~ pl~ase write f or more . details on th~ way ot payment. 
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