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SATORIAAL 

Toen ik enkele weken geleden het vorige Flash-nummer onder ogen kreeg, schrok ik 
(net als u vermoed ik) toch wel even. Ik heb het even nagezocht en volgens mij was 
Flash 49 het slechtst verzorgde nummer sinds Flash 25 van Oktobe r 89. Echt fier ben 
ik daar natuurlijk niet over, hoewel u intussen welli cht al hebt gezien dat Lay-out 
niet 1 van mijn hoofdbezigheden is. Mijn afkeer voor goede Lay- out zit erg diep en 
is historisch gegroeid. Toen we in 1985 begonnen met een kerntijdschrift in J VS 
Quasar had geen van de redacteurs erg veel tijd, zodat toen al besloten werd 
artikels niet te gaan overtikken. Dat is altijd zo gebleven (zolang ik betrokken was 
bij de redactie van QSO, het tijdschrift van Quasar) en dat principe werd 
onmiddellijk overgenomen toen met Flash begonnen werd C4 jaa r en 1 maand geleden). 
De diepere oorzaak voor deze gang van zaken is tweeerlei: tijd die aan Lay-out wordt 
besteed, is verloren voor zinnigere zaken (zoals waarnemen, berekenen, etc •.. >; mijn 
onkunde op Lay-out gebied (die ik intussen voor de vijft igste keer <Lees 
negenenveertig) mag demonstreren). 
Inderdaad Lezer, u hebt een jubileum-nummer in handen (ik heb verkozen u hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen, i.p.v. dit te Laten blijken door grafische 

hoogstandjes in Lay-out .•. ), hoewel dat voor de rest niet zal opvallen, behalve dan 
inhoudelijk in deze Satoriaal. 
Wat Liep er concree t allemaal mi s met het Laatste Flash-nummer? Het wa s twee weken 
te Laat (een absoluut record, tengevolge van onze drukker !), verkeerde 
Flash-nummers naar bepaalde Lezers Cde verzender van diens~ -mij n moeder- was even 
het onderscheid tussen belgische en buitenlandse numme rs vergeten), slechte 
drukkwaliteit (iets waar ik verantwoording voor draag, de nieuwe printer, etc ... ) en 
vult u de rest zelf maar aan. Allemaal zaken van voorbijgaande aard, gezien ik 
besloten heb terug te grijpen naar mijn Apple voor het schrijven van Flash 
(grotendeels). 
De toekomst van Flash staat voor een aantal problemen. Een al een tijd je aanslepend 
probleem is dat van dei ternationalisering. Vanaf het begin was het de bedoeling 
buitenlandse waarnemers op te nemen in onze werkgroep . De meeste van hen spreken 
echter geen Nederlands, zodat Engels nodig is om contact te houden. Meer Engel s 
betekent echter een grotere drempel voor beginners en wat doen we met die tientallen 
Lezers van Flash die gewoon eens een kunst maan willen zien? 
Hoe vullen we trouwens Flash op ee n zinnige wijze? Die vraag stel ik me al 4 jaar en 
1 maand, en een antwoord is er nog steeds niet. Verwerkingen zijn blijkbaar erg 
moe ili jk te realizeren (tijdsgebrek i s bij mij de oorzaak), die zouden echter toch 
onze hoofdbezigheid moeten zijn. Recente ontwikkelingen in Oostende zelf Laten een 
iets positiever geluid horen op dat gebied. Hoewel we toch maar over korte termijn 
plannen spreken, gezien mijn onzekere toekomst. In juli 92 studeer ik normalerwijze 
af en wat daarna komt is erg onzeker. Een Lang verbliff in het buitenland behoort 
steeds meer tot de mogelijkheden. Op prqfessionele basis sterrenkunde (of sowieso 
wetenschap) doen (met enige toekomstkansen) kan blijkbaar niet in Belgie. 
Het coordineren van een internationaal netwerk kan natuurl ijk vanop eender welke 
plek gebeuren, doch specif iek voor Belgie wer ken als men zelf gedurende een 
onbepaa lde t i jd in het buitenland zit, Lijkt me vrij absurd. Veel zin om naar het 
grote publiek toe te werken heb ik al nooit gehad. 
En dan zijn e r nog de elektronische mani eren om post te ve rzenden. Er is bitnet , er 
zij n gewoon de di skettes die we nu al rondzenden. U ziet, mogelijkheden te over om 
de aktiviteiten van de WG voort te zetten. Flash in deze vorm voortzetten hangt 
eigen lijk af van de wil bij andere personen om er zich voor in te zetten . U bent 
hierbij allemaal uitgenodigd uw sugges ti es op papier (of mondeling) aan mij toe te 
vertrouwen. 
Jaargang 92 van Flash in deze vorm zou normalerwijze niet al te vee l problemen mogen 
opleveren. Daarna kan ikzelf niets meer garanderen. 
Tot zover de feeststemming van het jubileumnummer. 
Het uitgebreide programma met al ziin ca tegorieen wordt uitgesteld tot december . De 
gedrukte vers i e van de PPAS zou normalerwijze ongeveer samen met deze Flash moeten 
binnenvallen (of 1 week Lat er) . De . uitgebreide brochure wordt op de Langere baan 
geschoven. SatF Lash 4.3 kunt u samen met de gedrukte versie van de PPAS ve rwa chten . 
Sat 4.75 binnen een maand of zo. 
Tot volgende maand, 

Bart De Pontieu 



New launches and main objects 

Bram Dorreman - Achel (B) 

Main source of data is the RAE-table of artificial satel l ites. 
For the most recent objects the 2-line orbital elements from NASA 
are used. In latter case there is some guess about the names. 

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

Cos par jj-mm-dd 

91- 66 91 - 09- 19 16:19 
A 217 13 Kosmos 2156 
B 21714 (SL-4 Soyuz) 

91- 67 91-09-26 23:46 
A 21726 Anik El 
B 21727 (Ariane 44P) 

91- 68 
A 21728 
B 2 1729 
c 21730 
D 21731 
E 21732 
F 21733 
G 21733 

91-09-28 07:12 
Kosmos 2157 
Kosmos 2158 
Kosmos 2159 
Kosmos 2160 
Kosmos 216 1 
Kosmos 2162 
(SL-8 Kosmos) 

91- 69 91-10-02 

Epochdat 

Plesetsk (USSR) 
910922.7 67. 13 
910920.0 67 . 12 

Kuru (French Guyana) 

P min 

89.85 
89.47 

910928.2 2.26 724.24 
910929.4 3.91 638.62 

Plesetsk 
910930.0 
910930. 1 
910930. 1 
910930. 1 
910930. 1 
910930 . 1 
910929.6 

(USSR) 
82.58 
82.58 
82.58 
82 . 56 
82.58 
82.59 
82.58 

Baikonur (USSR) 

114.08 
114.01 
113. 83 
113. 95 
113.90 
114. 15 
114. 83 

h (km) H (km 

185 
164 

4903 
423 

1407 
1404 
1389 
1400 
1395 
1408 
1409 

348 
331 

35785 
35983 

1415 
1411 
14 10 
1410 
1410 
1420 
148 1 

w 

76 
97 

181 
181 

13 1 
80 
33 
36 
48 

159 
199 

A 21735 Soyuz-TM 13 
B 21736 (SL-4 Soyuz) 

911002.5 51.61 90. 12 27 1 297 138 
no data available/ geen gegevens aanwezig 

91- 70 91-10-04 
A 21737 Foton 4 
B 21738 (SL- 4 Soyuz ) 

91- 71 91-10-09 
A 21741 Kosmos 2163 
B 21742 (SL-4 Soyuz) 

91- 72 91-10-10 
A 21743 Kosmos 2164 
B 21744 (SL-8 Kosmos) 

91- 73 91-10-17 
A 21746 Progress-M 10 

B 21747 (SL-4 Soyuz) 

Plesetsk (USSR) 
911005.0 62.81 
911005.0 62.80 

Ba i konur (USSR) 
911009.7 64.79 
911009.9 64.79 

Plesetsk (USSR) 
911011. 0 73. 99 
911010 . 8 73.99 

Baikonur (USSR) 
911017 . 2 51 . 65 
9 1101 7 . 3 5 1 . 60 
91101 7 . 2 51 . 64 

90 . 62 
90.56 

89.31 
89. 19 

94.59 
94.51 

88.53 
91. 12 
88.37 

Kosmos 2156 (91- 66 A) is een bewakingssatelliet 

215 
216 

172 
169 

286 
284 

185 
305 
181 

Anik El (91- 67 A) is een Canadese telecommunicatiesate l l iet 

Kosmos 2157 .. 2162 (91- 68 A .. F) voor militaire communicatie 

Soyuz-TM 13 (91- 69 A) voor aflossing van de Mir-bemanning. 

Foton 4 (91- 70 A) t.b.v. micrograviteitsonderzoek? 

Kosmos 2163 (91- 71 A) is een bewakingssatelliet 

Kosmos 2164 (91- 72 A) heeft een wetenschappelijke missie? 

Progress-M 10 (91- 73 A) t.b.v. bevoorrading van de Mir 

Decayed satellites/Gevallen kunstmanen 

91- 38 A 91-08-16 (de-orbited, aardwaarts gemanoeuvreerd) 
91- 57 A 91-09-30 (de-orbited, aardwaarts gemanoeuvreerd) 
91- 58 A 91-09-20 (landed, landde) 
91- 58 C 91-09-21 Capsule of Resurs-F 13 
91- 60 B 91-09-07 

New elements/nieuwe baangegevens: 

396 
389 

309 
300 

709 
703 

227 
361 
211 

113 
111 

67 
67 

133 
132 

106 
112 
101 

Cospar jj-mm-dd Epochdat P min h (km) H (km ) w 

91- 10 A 
91 - 12 A 
91- 22 A 
91- 28 A 
91- 54 B 
91- 58 c 

910924.6 
910924. 4 
910406 .9 
910919.4 
910909.5 
910921.0 

1. 82 
62.92 
62.87 
0.01 
0 . 06 

82.31 

1436.05 
717.65 
717.76 

1436.02 
1436. 14 

88.21 

35754 
619 
438 

35774 
35775 

180 

35821 
39730 
39916 
35800 
35804 

186 

269 
282 
280 
219 
99 
42 



C. Brandstoffen 

Men kan de vloeibare brandstoffen op 2 manieren in telkens 2 groepen indelen. Om te 
beginnen is er het onderscheid tussen zgn . storable en cryogene st uwstofcombi~aties. 
De storable, of opslagbare brandst offen zijn vloeibaar onder normale om:~and1gheden 
(kamertemper atuur en atmosferische druk) , de cryogene zijn dat slec~ts biJ erg Lage 
temperaturen . De meeste brandstoffen zijn storable (zoals kerosine), doch bvb. 
waterstof (evenals zuurstof, doch minder extreem) dient t ot enorm Lage tempe~aturen 
(tot -250 gr. Celsius) gekoeld te worden om vloeibaar gemaakt te_worden. Het is ook 
evident waarom men brandstoffen onder vloei bare vorm opslaat, in gasvorm nemen ze 
immers een enorm veel groter volume in en zijn ze dus niet economisch Cen technisch) 
in grote hoeveelheden op te slaan. Voor de verbranding worden ze dan steeds 
gasvormig gemaakt door een gasgenerator. 
Daarnaast heeft men het onders cheid tussen de hypergole en 
stuwstofmengsels. De hypergole brandstoffen 'verbranden' met hun 

niet-hypergole 
oxydans onder 

normale omstandigheden Czie boven). De niet-hypergole dienen op een bepaald 
temperatuur of druk gebracht te worden alvorens ze reageren. Het is duidelijk dat 
hypergole stoffen veel gevaarlijker zijn dan ni et-hypergole. Bij contact ontploffen 
ze immers spontaan ! Bij vele mengsels gebruikt men niet LOX, doch N204 als oxydans 
en dat is hypergool bij combinatie met de meeste brandstoffen. Een veel gebruikte 
brandstof is hydrazine, dit i s de stikstof-waterstof verb inding N2H4. Dit wordt 
meestal in een of andere vorm gebru ikt zoals UDMH Cunsymmetrical dimetylhydrazine) 
of UH25 Cbij alle Ariane-versies tot nu toe) . 
De combi natie LOX / LH Cliquid hydrogen, vloeibare waterst of) is niet-hypergool en 
cryogeen . Het is zowat de krachtigste combinatie die voorhanden is. De technische 
ui tvoering ervan wordt echter fel bemoeilijkt door de extreme 
temperatuursvers chillen in de constructie. De Shuttle Main Engines van de Orbiter, 
de Energya-eerste trap en Ariane derde trap Cen de eerste trap van de Ariane 5) 
bevatten motoren die op LOX en LH draaien. De meeste Russische raketten draaien 
echter op meer conventionele en minder veelei s ende stuwstofcombinaties . 

D. Motoren 

Net zoals bij automotoren, moeten brandstof en oxydans samengebracht worden onder 
die omstandigheden die ervoor zorgen dat een maximum apn stuwkracht bekomen wordt. 
Dit wil meestal zeggen dat de stuwstoffen op hoge druk en temperatuur moeten 
gebracht worden. Er bestaan globaal genomen drie thermodynamische mogelijkheden om 
raketmotoren te bouwen. 
Het onderscheid tussen deze cycli is gebaseerd op de verschillende wijze waarop de 
turbine aangedreven wordt. Een turbine maakt gebruik van de Cbewegings)energie van 
gassen of vloeistoffen die erdoor passeren, om een as te doen draaien. Een praktisch 
voorbeeld zijn de turbine s die in waterkrachtcentrales gebruikt worden. Daar wordt 
de draaiing van de as dan nog omgezet in elektrische energie. Bij raketten echter 
zal men de d raaiing van de as gebruiken om 2 turbopompen aan te drijven. Die pompen 
zijn nodig om zowel oxydans als brandstof op hoge druk te brengen (elk een eigen 
pomp). De turbine drijft dus de pompen aan, en de pompen zorgen dat verbranding 
mogelijk is in de verbrandingskamer . Maar wie zorgt e r voor dat de turbine energie 
krijgt? Daarvoor heeft men een gasgenerator nodig. De naam zegt het ze lf, dit 
toestel genereert gassen, die op hun beurt in de turbine voor asdraaiing zorgen, wat 
op zijn beurt voor de pompen zorgt. Zo is de kring gesloten! Blijft over hoe men 
gassen genereert? Daartoe tapt men wat brandstof en oxydans af van de 
hoofdtoevoerlijnen en verbrandt ze onder minder ideale omstandigheden in de 
gasgenerator Chet vuur wordt 'aangestoken' door een vaste brandstofpatroon). Uit de 
gasgenerator zullen dus de verbrandingsgassen komen om de turbine aan te drijven. Er 
bestaan natuurlijk verscheidene mogelijkheden om stuwstoffen voor de generator af te 
tappen en daarna de verbrandingsgassen af te voeren . Hierop baseert men zich om een 
onderscheid te maken. 



Eerst is er de gasgenerator cyclus. Bi j deze cyc lus gaan de verbrandingsgassen na het 
gebruik in de turbine verloren. Dit hee t een open-ga s cyclus. Nadat ze dus de 
turbine gepasseerd zijn, worden ze gewoon met een uitlaatpijp (die zich naast de 
echte raketpijp bev indt ) afgevoerd. Bij sommige Russische raketten worden deze 
ui t laatpijpen (die niet echt t ot de st uwk racht bi j dragen ) a l s st uurraket j es (zgn. 
' vern iers' in het engels) gebruikt. Bij de Ariane 4 mengt men de ze gassen met water 
(dat in aparte tanks zit ) om ze af te koelen <want ze staan ook op hoge temperatuur) 
en Leidt ze terug naar de Leeglopende tanks om ze onder druk te houden. Raketten 
bezitten immers een enorm lichte constructie en sommige raketten kunnen niet 
rechtopstaan zonder dat ze onder druk staan (de wand van de tanks is meest a l, tenzij 
bij cryogene brandstof waa r isolatie nodig i s, oo k de wand van de raket en ze 
bedraagt slechts enkele mil li mete r) . Merk trouwens op dat het ongeluk van de Ariane 
vorig jaar door een ' vod in de waterpijp' veroorzaakt werd. Uit de figuur is 
duide l ij k dat men bij deze open-gas cyclus verschillende varianten kan gebruiken. 
Men kan vooreerst de benodigde brands t of en oxydans voor de genera tor van de hoge of 
Lage drukzijde aftappen. Tevens kan men verschillende methoden van koeling 
toepas sen. De verbrandingskamer en uitlaatp ij p zijn immers niet bes tand tegen 
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: 

temperaturen van 3000 graden Celcius. Men 
men een dunne film van brandstof (of 
verbrandingskamer of uitlaatpijp vloeien. 
daarbij Laat men de koele brandstof of 
circule ren en koelt men daardoor tegelijk 
of oxydans. 

Aj8 
kan filmkoeling toepassen. Hierbij Laat 
oxydans) over de binnenwand van de 

Daarnaast gebruikt men soms wandkoeling, 
oxydans Langs de buitenwand door buizen 
de wand en voorverwamt men al de brandstof 

Een tweede mogelijkheid betreft de precombustor cyclus. Hierbij tapt men eveneens 
van de hoge of Lage drukzijde af en Laat de verbrandingsgassen ook door de turbine 
passeren, doch nu stuurt men de uitlaatgassen door naar de verbrandingskamer zelf. 
Dit is dus een gesloten-gas cyclus. Men zorgt dat in de gasgenerator een overmaat 
aan oxydans is zoda t in de uitlaatgassen ook verwa rmde zuivere oxydans zit. Dit 
a lles zorgt voor een verbeterde verbranding (op hogere temperatuur) in de 
verbrandingskame r zelf. 

Een derde va riant is de zgn. expander cyclus . Hier gaat men de gasgenerator slech ts 
heel in het begin gebruiken, om de motor te starten. Daarna zal men het oxydans 
Langs de verbrandingskamer Leiden (wandkoeling, zoals boven), waardoor het oxydans 
opgewarmd wordt. Door het oxydans daarna door de turbine te Leiden en het te Laten 
afkoe len (expanderen), kan men de turbine Laten draaien. Het oxydans wordt 
vervolgens in de verbrandingskamer gebracht, waar het door de hoge temperatuur (die 
a l ee rder bewerkstell igd was door de gasgenerator en daarna cont inu onderhouden 
wordt door de toevoe r van nieuwe stuwstoffen) voor verbranding van de brandstof 
zorgt . Dit Laatste systeem zorgt eigenlijk voor het hoogste rendement. 

Satorial 

Thi s is the ideal spot to apologize for the bad quality of the most recent issue of 
Fla sh. Bad printing, two weeks overdue, etc .•• You name it, we had it ~ ALL problems 
should be solved by naw. 
This is the fiftieth issue of Fla sh. I started writ ing and editing it 4 years ago , 
when I started my studies at the university. I should graduate next year, so the 
future of Flas h (in this form) is a bit uncertain sta rting 1993. That's sti ll a Long 
time to go, and the working group it se lf will not be ihfluen ced at all . 
The printed version of PPAS 2 will appear one week Lat er t han this issue of Flash, a 
new version of SatF Lash (4 . 3) will be ready at the same time. Our new programme with 
categories will be ready in december. 

The English written vers ion of our broc hure will be postponed for at Lea st one year , 
mainly due to Lack of time. 

Bart De Pont i eu. 



Op de flits gevolgd : 87-51J 

Hieronder een figuur van deze achtling die ons in het verleden al voor raadsels 
zette en het blijft doen. De Laatste maanden is er dan toch een Licht stijgende 
trend. De scatter op de metingen de Laatste maanden is een vr11 normaal 
verschijnsel. Het ontstaat tengevolge van het synodisch effect. Dit effect wordt 
veroorzaakt doordat men eigenlijk niet de exacte rotatieperiode meet, doch wel de 
flitsperiode. Door geometrische omstandigheden (afhankelijk van de stand van de 
rotatie-as en de relatieve posities van zon, satelliet en waarnemer) kan een 
werkelijke rotatieperiode van 28 s onder bepaalde omstandigheden gemeten worden als 
26 of 32 seconden. De metingen Liggen dus eigenlijk nog vrij goed in de buurt van 
elkaar! 
Wat nu precies de oorzaak van het flitsverloop is, dat is moeilijk te zeggen. De 
vrij discontinue overgang op t =700 kan door een botsing met een meteoriet of 
fragment veroorzaakt zijn. Het plateau waar de periode zich nu al maanden op bevindt 
kan eventueel door een elektrische lading op de raket veroorzaakt zijn. 

Thi s octet Launcher has posed us some riddles in the past and still is. The scatter 
on the observations is probably inherent to the flash period measurements (synodical 
effect). Calculations show that under certain (Limited) conditions a real rotation 
period of 28 s can be seen as 26 or 32 seconds. 
The evolution of the period itself is peculiar in itself. The discontinuity at t=700 
could be due toa collision with a meteorite or man-made fragment. The Leveling off, 
experienced during the last 6 months, could be (according to ca lculations) due to 
electrical charging. The Last months show a very slight increase. 
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Satosofieen (BO) 

Oktober 1991 was een slechte maand, althans in Achel. Er waren slechts weinig heldere 
avonden. En als ze er wa ren , was ik verhinderd. Alleen op de laatste zondagavond kon ik 
een waarnem ingssessie houden. Doch die liep ma ar tot 20h. Toen was de hemel grotendeels 
overtrokken. 

Zoals Bart heb ik ook genoten van ons bezoek aan Pierre Neirlnck. Mij vie l ook zijn gast
vrijh eid op. Dat was vroeger al zo. Toen ik hem voor het eerst in Slough zou ontmoeten, zou 
hij mij aan het station opwachten, maar ik trof hem niet. Dus heb ik een tax i genomen naar 
het toenmalig Radio and Space Research Station. Later bleek dat het spoorwegstation twee 
uitgangen had en Pierre de uitgang het dich ts bij zijn werkplek had gekozen. Ik had de 
grootste gekozen. 

De sfeer bij hem thuis in Mala-les-bain was eigenl ijk net zo als vroeger in Datchet, de toen
malige woonplaats van Pierre. Daar lag ook alles wat maar kon dragen vol met voornamel ijk 
papierwerk. Ook daar heeft hij een plaat s moeten maken door stapels naar elders te ver
huizen. Ook daar was het toen al boeiend om naar hem te luiste ren . Toen was ik er verbaasd 
over dat hij aan de hand van de two line orbital elements uit het hoofd kon zeg gen wanneer 
een satelliet zijn avond- of morgenovergangen zou hebben en welke richting hij dan zou be
wegen . Nu kan ik dat ·ook, al z it ik er wel eens naast zoa ls met de laatste Space Shuttle, die 
UARS buiten gezet heeft. 

Met belangstelling heb ik Pierre's verhaal gehoord over het meer dan eens versnellen van 
de rotatie van raketten uit dè Kosmos-reeks. Ik bedoel dan specifiek de raketten met 83 gra
den inclinatie en 1000 km hoogte. Gelukkig zi jn deze objecten vrijwel allemaa l aanwezig in 
de file van Ted Molczan en kunnen dus door mij zonder extra inspanning en met behulp van 
Patri ck Wils ' SAT voorspeld worden . Er zijn inderdaad ouwetj es onder deze objecten, die toch 
niet helemaal steady z ijn. Probleem momenteel is dat later op de avond je steeds vaker deze 
langzame tuimelaars niet meer dan 1 periode kunt volgen en dat ze dan al in de aardschaduw 
verdwij nen. De eerste paar keer dat ik d it meemaakte, dacht ik dat de satell iet in z ijn on
zichtbare minimum verkeerde, dit bleef echter duren. Totdat ik me rea liseerde dat 1000 km 
wel hoog is maar in het zuidoosten toch wel het eerst in de schaduw komt. 

Voor mij ze lf heb ik de conclusie getrokken dat deze re eks, die inmiddels al over de 100 leden 
telt, de moeite waard is om gevolgd te worden . Wat dat betreft is de Ted Molczan file in 
maandelijkse afleveringen goed op tijd om me een boel intypwerk te besparen. 

Lacrosse 2 heb ik op zondagavond 27 oktober gez ien. Hij bleek ca. 8 minuten eerder dan 
voorspeld met de baangegevens uit de Ted Mo lcza n file, die we begin oktober mochten ont
vangen en berekend met SAT. Lacrosse 1 heb ik een aantal maanden niet meer gezien . 
Verder ben ik benieuwd naar andere door NASA niet voorspelde objecten . 

Dat doet me trouwens aan iets anders denken. Normaal ontvang ik van NASA wekelijks naast 
de door mij geselecteerde objecten , "a lle" objecten. zoa ls ik ook gevraagd heb. Sinds eind 
augustus is echter dit pak van alle objecten keurig verzorgd. Elke bladzijde is nu genummerd 
en voorzien van datum. Verder komt er van elk object slechts 1 set met baanelementen voor. 
Dit lijkt gunstig , maar voor snel zakkend e banen kan het interessan t zijn om er meer te 
hebben. Verder heb ik geconstateerd dat er heel wat objecten, vooral fragmenten l ijken te 
ontbreken. Hier kwam ik achter toen ik baangegevens van alle objecten in een Molniya
achtige baan ging verzamelen, echter met het argument van het perigeum niet rond 270 maar 
rond 318 graden. Dit in verband met mijn bijdrage aan het opsporen van de geheimzinnige 
nitser met een periode van 2.29 s. weet u nog? Patri ck Wils had aan de hand van gedane 
waa rn emingen een poging gedaan ruwe baanelementen te bepalen. Deze heeft hij ti jdens 
de laatste vergadering onderweg tussen Mala en Oostende aan mij bekend gemaakt. Op het 
eerste gezicht kon ik meteen al melden dat het hier om een Sovjet "Early Warning " Kosmos 
ging. Deze hebben een baan zoals boven beschreven. Helaas. afzoekende in de wekelijkse 
pakken van NASA kwam ik zulke banen pa-:; tegen van objecten gelanceerd in 1986 of later. 
Terwijl dit soort Kosmossen sinds 1972 gelanceerd worden . En in die wel gepubliceerd e 
baanele menten was er geen enkele set die zel fs maar in de buurt van de berekende rechte 
klimming van de klimmende knoop kwam. Het lijkt er dus momentee l op dat de zoektocht 
gestaakt moet worden wegens "gebrek aan bewij sn. 

Inmiddels heb ik van Wim Holwerda vernomen dat er een recente GPS (Navstar) volgens het 
blad Flight aan het tuim elen zou zijn gegaan. Dit object 1991- 47 A z it ook in een hoge baan. 
maar die is dan wel vrijwel cirkelvormig. En van dit object zijn er wel recente baanelementen . 
Zouden zijn flitsen op 20000 km afstand toch nog te zien zi jn? 

.2_00 



De Werkgroep Kunstmanen op bezoek bij Pierre Neirinck 

Christian Steyaert 

Het stond reeds langer op het verlangenlijstje van verscheidene 
werkgroepleden: een ontmoeting met kunstmaan veteraan Pierre 
Neirinck, wiens naam onafscheidelijk verbonden is met zijn 
woonplaats, Malo-les-Bains, nabij Duinkerken. De werkgroepver
gadering van 28 september te Oostende was dan ook de gedroomde 
gelegenheid om deze ontmoeting te realiseren. 

Na de werkgroepvergadering in de voormiddag en de lekkere lunch 
vertrokken we dan met zijn elven (waaronder 3 nederlandse 
waarnemers) in regen en wind richting Frankrijk. Dit weer 
droeg er niet bij het toch al niet zo fleurig oud noordfranse 
industriegebied wat luister te geven. 

Dank zij en artikel en foto in het tijdschrift "Ciel & Espace" 
wisten we ons de man voor te stellen: zowat eind van de 60, 
mager, aktief en niet te verwonderen, ook wat verstrooid. Deze 
grote delegatie ging toch wat boven de kapaci tei t van zijn 
bescheiden huis op de zeedijk. Vanop onze waarnemingsplaatsen 
voor de rest van de namiddag zagen Kurt J. en mezelf de dijk, 
het strand en de zee als een grijze massa. 

Enkele stapels papier en sterkatalogen hadden moeten plaats 
vrijmaken voor de bezoekersstoelen. Van papier gesproken: naast 
alles wat thuis ligt, bevindt zich nog twee ton aan baanelemen
ten op het hoogste verdiep van ..• het stadhuis van Duinkerk-
en •. . 

Het gesprek verliep in het Engels, de taal die iedereen kende. 
Zeker ook Pierre, die zowat 30 jaar in Engeland gewerkt heeft, 
en er nog talrijke kontakten onderhoud . . Maar zijn accent zijn 
wel steeds zijn land van herkomst verraden hebben. 

Vanaf het begin van het ruimtevaarttijdperk ving hij aan met 
het uitbouwen van een internationaal netwerk van waarnemers die 
zich toelegden op positiewaarnemingen. Hij was in kontakt met 
een 15-tal personen wereldwijd. Daarbij hoorden onder andere 
dhr Verelst (werkgroepleider kunstmanen vooraleer deze naam 
bestond), Bram Doreman, Jean Meeus en Willy Verhaegen. 
In deze pioniersperiode waren positiemetingen van cruciaal 
belang om baanelementen te verbeteren en de verschillende 
invloedsfaktoren van de aarde en haar atmosfeer te bepalen. 
Op het ogenblik wordt dit soort werk nog weinig gedaan. De 
meeste objecten worden tegenwoordig met radar gevolgd. Maar 
toch worden van bepaalde "geheime" satellieten geen baanelemen
ten bekend gemaakt. Vandaar dat dit de belangrijkste overblij
vende studie-objecten zijn voor Pierre en enkele anderen, 
alsook objecten in heel specifieke banen. We kunnen zonder 
meer stellen dat hij de meest ervaren en bedreven satellieten
jager ter wereld is. Naast de positiemetingen vermelden de 
waarnemers vaak ook details over flitsperiodes, waarmee we op 
het terrein van de werkgroep komen. Bart bekeek dan ook gretig 
enkele stapeltjes steekkaarten met historisc he waarde, die 



zeker de fotometrische database (PPAS) in de toekomst zullen 
vervolledigen. Recente waarnemingen schrijft Pierre in een 
logboek. Een buitenstaandere heeft heel wat moeite om wijs te 
geraken uit de notities, schetjes van sterrengroepen, alles 
ogenschijnlijk kriskras door elkaar. 

Overal in het huis staan computers van een vorige generatie 
opgesteld, die voorspellings- of baanberekeningsprogramma 's 
draaien. Ze worden nooit afgeschakeld. Stroomuitval betekent 
verscheidene uren werk voor Pierre: het inladen van BASIC 
programma's vanaf casettes, en de eraan verbonden problemen. 
Af en toe sneuvelt er ook een geheugenbank van een computer. 
Gezien er geen stopkontakten (behalve enkele engelse) meer 
overwaren, en de plaats ook al krap was, werd de demonstratie 
op Bart zijn gloednieuwe 386 PC overgeslagen. Gebeurt zeker 
een andere keer. 

Wat onze vlaamse en nederlandse waarnemers opviel waren de 
waarnemingen van zeer lange flitsen, t . t.z. met een periode van 
verscheidene minuten. Meestal worden deze bi j de werkgroep als 
steady geklasseerd, maar Pierre Neirinck heeft blijkbaar meer 
geduld. Toch bleven de meesten twijfelen of het nog mogelijk 
is om een periode te kleven op zulke langzame helder
heidsveranderingen, die bovendien door het synodisch effekt 
beïnvloed kunnen zijn. Alweer een interessante mogelijkheid 
voor de werkgroep. 

Toen tussendoor de naamgeving van objecten van voor 1961 (met 
de griekse letters) ter sprake kwam, zagen we pas Pierre in 
vorm komen. Bram D. kon nog enigzins mee met de namen en de 
nummers te verbinden, maar moest het toch globaal afleggen ... 

In de loop van de jaren was Pierre ook meerdere malen betrokken 
bij de identifikatie van satellieten vallen. De meest recente 
in de reeks is de raket van Gorizont 21 op 5 november 1990 (zie 
onder andere Heelal jan 91 p. 24). Ook . de werkgroep en Pierre 
Temmerman uit Moeskroen waren nauw betrokken bij de iden
ti f ikati e van dit fenomeen. Het franse CNES (Centre d'Etude 
Spacial) te Toulouse kreeg de identifikatie van Pierre. 
Nog interessanter waren de foto's die we te zien kregen van 
effektief gevallen stukken van russische satellieten. De 78-
82C, een engine met een diameter van meer dan een meter, kwam 
ergens midden Frankrijk neer. Ook kon Pierre de herkomst van 
een straalpijp die neerkwam nabij Hannover nagaan. 

Fotografie behoort ook tot zijn domein: behalve historische 
satellietopnames, die ook in verscheidene werken gebruikt 
worden, heeft hij kunstfoto's op zijn aktief. 
De gebruikte apparatuur hierbij is heel gewoon: klein
beeldkamera's, zonder volgapparatuur, geladen met Ektrachrome 
400 of 200 professional. De waarnemingen gebeuren vanuit z1Jn 
tuin of wat er moet voor doorgaan; de dijk heeft te veel 
storende verlichting . 

Tot zijn andere technische hulpmiddelen behoren fax (terzelf
dertijd kopieerder) en de minitel. De mogelijkheden van 
electronic mail en bulletin boards interesseren hem sterk, maar 
de verspreiding ervan in Frankrijk is minder dan in de meeste 
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andere landen. Tijdsmeting is uiteraard vitaal bij positiebe
paling . Pierre heeft een kollektie chronometers, uurwerken 
enz. , waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de solide en nauw
keurige mechanische exemplaren. Maar een nieuwe Seiko elektro
nische stopwatch met printout v e rvoegt kortelings zijn 
arsenaal. 

Wat betreft de opvolging z1Jn er slechts enkele individuelen 
geïnteresseerd; er een ook niet direkt een stimulans vanuit een 
vereniging voor zijn soort werk. 

Na de onvermijdelijke· groepsfoto (Pierre is niet fotoschuw) was 
het tijd om afscheid te nemen . Ongetwijfeld komen er nog meer 
bezoeken, telefoons en faxen met een merkwaardig man, wiens 
uitgebreid werk toch nog op tijd herontdekt wordt . 

Op de flits gevo lgd : 91-138 

Door de <on)zichtbaarheidsperi odes werd hee l wat gemi s t bij deze raket . De eerste 
meting was 17 s . Daarna kwam een snelle daling (hoogstwschl. een brandstof l ek) t ot 
t=48. Dan komt er een groepje waarnemingen rond de 9 s die moeten veroorzaakt zij n 
door een vluggere daling dan voorheen. Vanaf t=60 s begint de periode zowaar op te 
Lopen. Dit duurt tot t=80. Daarna volgt een gat, maar he t Laat zich rade n dat een 
Langzame daling van de periode optrad tot t=120. Daa rna moet weer een klei ne 
stijging van de periode opgetreden zijn tot t =137. Vana f dan volgt een Laa t ste 
daling tot een breed dal bij t=150. Vanaf dan gaat het weer vrij regulier omhoog. 
Maar de Laatste waarnemingen Laten weer een afvlakking (?) zien. Voorbode van een 
nieuwe daling. Dat zult uzelf kunnen meemaken, als u de moei t e doet hem eens t e 
meten. 
Eigenaardig genoeg doet dit verschijnse l mij een beetje denken aan het vers chi jns e l 
waar ik in Duitsland wat op gerekend heb. Het is een idee in embryonaal stadium, dat 
onderstelt dat een lek optreedt in het midden van de rake t ( volgens de Lengte 
bekeken) en daarna een evenwichtsspel optreedt tussen de middelpuntv l i edende kra cht 
<door de tumble) en de kracht die optreedt door het urukverschil t ussen buiten e n 
binnen. De finesses zijn nog niet duidelijk, maar wat bvb. zou kunne n gebeuren is 
he t heen en weer versnellen en vertragen tussen twee ruwe grenzen. Als de ra ke t t e 
snel draait <lage per i ode) wordt de brandstof tegen de bui t enwand (ve r van het Lek) 
geslingerd zodat bijna geen brandstof kan ontsnappen. Er zal dus een eddy-current 
st i jging van de periode zijn . Na een bepaalde tijd is de periode zo gestegen dat de 
middelpuntvliedende kracht de brandstof niet meer kan weerhouden van te ontsnappen. 
Dit ontsnappen leidt tot een daling van de periode. Enz ••• t ot er niet genoeg 
brandstof meer is. Een soort zaagtandfiguur dus. Dit is vaag toepasselijk op 91- 138 

en misschien wel op 81 - 116J! ! ! Bemerk dat de grenzen waar t ussen deze zaagtand 
optreedt o.a. afhankelijk zijn van de overblijvende brandstofmas sa . 

Op de flits gevolgd: 81-116J 

Een totaal overzicht van deze parel der versnellingen. Voor een keer is er geen 
fantas i e nodig om te zien dat we nu met een gelijkaardige evo lutie zit t en als vo r i ge 
keer. Na de vlijmscherpe daling, volgt een even s cherpe stijgi ng, tot op een bepaa l d 
moment de scatter begint op te treden . Dat is wat we nu ongeveer hebben . Het 
verleden Leert ons dat deze fase ongeveer 200 dagen duurt . Als ik een s chatti ng mag 
maken: in december of januari zitten we weer met een ve rsnelling. Zorg dat we hem 
niet missen! 



Global pi cture of t hi s master in a ccelerations. The similarit ies with the previous tot 
accelerations are rema r kable . A sudden and s harp decrease i s followed by a 
well-defined rise, after which a Lot of scatter infects the graph. The scatter phase 
Lasted about 200 days the Last time, so I would say december or january are good 
gues ses for a new acceleration . 
Up til naw we do not understand anything at a l l of the physics behind this 
behaviour. 
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Waarnemingsrubriek - Observational Flashes 

Programma-overzicht - Headlines 

U had natuurlijk door dat het gebrek aan een programma-overzicht vorige maand, 
alleen aan mijn tegenzin het te schrijven te wijten was. Deze maand is het er t erug. 
Vanaf nu alleen de objecten die problemen kunnen opleveren of die opgehelderd moeten 
worden . Volgende maand de categorieen en een grote schoonmaak. Dit is nog zonder de 
waarnemingen van oktober. 

Starting now, more attention is paid to difficult or problematic objects. Next month 
the categories will be used and a clean-up will be performed. This is without 
observations of October. 

70-103A: moeilijk object, getuige de twee laatste waarnemingen - difficu lt object, 
see two most recent objects. 

70-1068: laatste waarneming van maart 91, hoogdringend opnieuw bekijken las t 
observations goes back to March 91, top-priority. 

73-1098: een 8D waarneming wijst op een versnelling, drie seconden, TOP-PRIORITY 
observation of BD shows an acceleration, to be confirmed with TOP-PRIORITY . 

76-51 8: op ons kamp in augustus flitsend gezien, daarna nie t meer, nog even volgen 
- was seen flashing on our observing-camp in August, after that steady, should be 
checked another month. 

78-96 A: payload, maar toch interessant, gezien besloten is va naf nu ook payloads 
waar te nemen (denk aan de UME zaak-payloads die een interessant verloop tonen) - on 
our last meeting we decided to observe payloads as well . This one is a good example. 

79-24J: vanaf volgende maand NIET meer in het programma - next month it will no 
longer be part of the programme. 

80-878 : mag toch wel wat meer gemeten worden dan eens in de twee maanden, is echter 
vrij zwak en erg hoog, voor de waarnemers met goeie. waarnemingsomstandigheden 
should be observed more than once every two months, is very weak and very high 

81-188: zie- see 80-878 

81-116J: gaat nu 
waarnemingsavond -
session 

weer 
goes up 

braafjes omhoog, maar 
smoothly, but remains 

blijft een 
a 'must' for 

must voor elke 
every observing 

81-1198: zie de Recent Observations, moet eens nader beke ken worden, en wel heel 
aandachtig, levert nl. tegenstrijdige metingen - see Recent Observations, should be 
watched very carefully as it gives conflicting measurements : TOP-PRI OR I TY 

81-120G: definitief afgevoerd, gezien de waarneming van Mike McCants Later werd 
geïdentificeerd als een meting van 70-1068 - no Longer in programme viewed the fa ct 
that Mike McCant's observation was one of 70-1068 . It is ve ry high in period! 

82-558 : nieuw object van ons kamp, te bevestigen - new object, to be confirmed. 

82-668: dit is de eerste flitser die ik zelf voorspeld en gemeten heb (in maart 
1987). Het mooie flitspatroon zit nog steeds in mijn geheugen. Blijkt nu nog steeds 



te f lit sen. - first flasher ever observed by me, very nice pattern (although this is 
somewhat subjective) 

83-488 : ontdekt door BdP op 21/7 met een periode van 15 s, doch we l onregelmatig en 
met enkele secundaire maxima, intussen bevestigd door TC - discove red by BdP on 21/7 
with a period of 15 s, but irregular and some secundary maxima, in the meantime i t 
was confirmed by TC. 

85-418: een gezamenlijke ontdekking op onze waarnemingsnacht in april, mag nog eens 
bekeken worden - discovered on the observing night of the WG in April, shou l d be 
checked again 

86-188: BDP zag een flits van negatieve magn itude in augustus, moet bevestigd (of 
ontkracht) worden - BDP saw a flash of negative magnitudes, to be confirmed. 

86-19C: een brokstuk 
86-19AA <veel hogere 
Viking. 

van de Ariane raket die Spot en Viking Lanceerde, denk aan 
flits) - fragment of Ariane rocket which Launched Spot and 

87-51J: Blijft toch ongeveer konstant de Laatste maanden (zie figuur elders i n deze 
Flash) - virtual ly constant Last months (see graph somewhere in this i ssue ) 

87-578: Flitser, dringend nog eens waarnemen - flashing, has to be observed soon 

88-238: TOP-PRIORITY, ve rsne lling door PEW waargenomen - acceleration observed by 
PEW. 

88-87A/88-78B: heel snelle fl itser s (RE), maar wel geheime US satelliet, we proberen 
eens aan baanelementen te raken - very rapid flashers, secret US satellite, we'LL 
try to find elements 

89-428: Laatste maand, daarna secundair - Last month, secundary next month 

90-238: zie, see 89-428 

90-468: al meer dan 560 intussen, moet wel dringend nog eens bekeken worden- should 
be Looked at urgently 

90-55D: Laatste maand- Last month 

90-788: Lievelingsobject van TC, maar de anderen mogen het ook eens waarnemen 
favourite object of TC, but others are allowed to Look at it too 

90-838: Laatste waarneming werpt toch weer een ander Licht op deze ra ket, flitst h ij 
nu nog of niet? - Last observation is making it suspect again, to be chec ked 

91-68: Laatste waarnemingen vrij verrassend, TOp-PRIORITY - final measurements are 
quite surprising 

91-78: kan soms korte, snelle secundaire flitsen vertonen volgens TC en 8DP - can 
show short and sharp secundary f Lashes according to TC and BD P 

91-9J: blijft misschien wisselvallig, maar toch ook nog steeds flitsend - is still 
flashing (zie grafiek, see graph) 

91-138: na de plotse da ling 'gestart' van 9 sen nu Langzaam toenemend, met opn ieuw 
een daling op het e inde?, zie grafiek - after the sudden decrease in period, going 
up normally , until the end of july when it went down again?, see graph 



91-178: hoge periode, raket van geheime US-satelliet Lacros se 2 - high period, 
racket of US spy-sat Lacrosse 2 

91-298: heeft intussen erg hoge periode, na de Lage periodes di e door 8D gemeten 
werden - is very hi gh now, after the Low periods measured by 8D 

91-398: Laatste ma and - Last month 

91-418: soms wel eens kleine amplitude (small amplitude sa) - can have s mall 
amplitudes (sa) 

91-428: soms onregelmatig - sometimes i rregular 

91-468: intussen teruggevallen - decayed 

91-538: teruggevallen - decayed 

91-568: nog eens bekijken, vermoedelijk steady - t o be checked again, probably 
s teady 

91-598/91-618 nieuwe flitsers - new flashers 

91 -638: UARS, kan helder worden - can be bright 

91-68G: wschl. steady, toch eens bekijken - probably steady, to be checked 

The List of Two Line orbital Elements is based on different sour ces, but is obtained 
from Ted Molczan. The format i s (year of epoche is 1991): 

Caspar code - day of epoche - mean motion dot 
i - Omega - e - w - M - n. 

Recent Observations give 
Name of object : total number of obse rvations 
Three mos t recent observations with date, obse rver and pe riod (steady, irregu l ar or 
not measured wh en blank). 

66- 56 B 
86= 93C) 9 

70- 103 A 
55. 87(16 

70- 106 B 
101 . 3169 

73-109 B 
82.9473 

76- 19 A 
69. 6689 

76- 51 B 
82.9610 

7 6-118 J 
74# i)12(i 

78- 18 B 
69.3532 

78- 96 A 
9 8 . 80ü3 

78-109 J 
74 . 0 151 

79- 24 J 
74.0347 

80- 87 B 
26 . 2t)4 3 

81- 18 B 
2(>" 6342 

81-116 J 
73 . 9 853 

81-1 19 B 
23.5929 

82- 55 B 
65.8366 

82- 66 B 
8 2.9290 

268 .86615472 0 . 00000000 
232 . 3 437 0 .0051027 165.2320 

291.85226729 - 0 . 00000005 
91 . 664 7 0.1404056 285.9244 

285. 0439051 8 0 . 00000000 
295 . 8592 0.003696 0 331. 9309 

285.8247037 6 0.00000139 
60.7070 0 . 0 01 9090 191 . 6301 

282. 881 38714 0.00000079 
230.8046 0. 0014390 277.1639 

292 . 39414761 0 . 00000 173 
81 . 92 13 0.0024423 145. 9127 

287.8402372 1 0 . 00000005 
2 10 . 769 1 0.0136591 75.7119 

294 . 76217 17 4 0.00000025 
196.6220 0 . 0161522 178.6576 

292 . 08278428 0.00000599 
3 50 . 5736 0 . 0 0 11342 161. 3226 

291.29843933 0 . 00000005 
219 .2834 0 . 0 1304 70 8 9 . 5082 

249 . 9984867 8 0.00000005 
219.2322 0.0145035 226. 1456 

295. 47791414 0 . 00092928 
52 . 9219 0.3874423 280 . 0 036 

294 . 731 13455 0 .00000029 
4 7 .0193 0. 7 168685 8 7 . 2863 

295 . 40516296 0 . 00000005 
7 5 . 3050 0 . 01 14 6 30 133 . 8827 

295. 012561 90 0 . 00014502 
267. 9093 0 . 4556154 3 19 . 8270 

2 93.57728807 0.00000149 
3 47 .263 1 0 .003 1421 3 59 . 7096 

294 . 47355518 0.00000207 
295.5206 0.0037642 2 18.1838 

194.9989 7 . 9 4 7541 11 

59 .1506 8 .4209154 0 

27 . 9793 12.53049778 

16 8 . 441 7 13 . 76045565 

82.7814 13. 70297739 

214.3602 13.73874522 

2 85.9040 12.23990677 

181. 4951 13.43874580 

198. 8365 14 . 15095328 

272 . 0905 12.19136631 

132 . 7522 12 . 23932327 

40.3798 7. 70704378 

345.3671 2.21680842 

227.1940 12 . 24661677 

14.0418 6. 35642772 

0 . 3 961 13 . 7362592 4 

141 . 6682 13.69455225 



8.·-. 48 B 
82.9414 

84- 46 B 
82.9315 

85- 22 B 
82.9325 

85- 41 B 
82.9538 

85-116 B 
82.9400 

86- 18 B 
82.516i 

86- 19 c 
98.5370 

86- 37 B 
82.9509 

86- 61 A 
50 . 0112 

86- 92 J 
74.0153 

87- 51 J 
73.9958 

87- 57 B 
82.9339 

87-106 B 
82.91 07 

88- 16 J 
74. \)(>99 

88- 23 B 
82.9555 

88- 62 B 
82 . 9543 

88- 78 A 
84.9800 

88- 7 8 B 
54.2000 

89- 25 .] 
74.0059 

89- 42 B 
82.9334 

89- 59 B 
82=9374 

89- 68 B 
73 . 558(1 

90- 04 B 
74.0290 

90- 23 B 
82 . 9382 

90- 29 J 
73 .9802 

9(: -- 3 6 B 
82 . 9457 

90- 38 B 
74 . 0128 

90- 46 B 
71.0040 

90- 55 D 
62.7924 

90- 78 B 
82.9746 

90- 83 B 
82.9416 

91- 06 B 
82 . 9496 

91- 07 B 
82.91 98 

91- 09 J 
74.0547 

91- 13 B 
82.8229 

91- 17 B 
68.0100 

91 - 19 B 
82 . 9267 

91- 21 B 
65 . 8364 

91- 29 B 
82.9490 

91- 39 B 
82 . 5300 

?8~.80410465 0.00000~~0 
208.4791 0 .0030588 33 . 9434 

295.4446805 9 0.00000250 
269.6533 0.0043525 285.3804 

290.86495029 0 . 00000180 
230.3065 0.0024021 30.9576 

294.16063979 0.00000170 
15.4871 0.0021999 251.6200 

295 . 93874052 0.00000235 
106.1854 0.0035322 69.2246 

292 . 36016723 0.00001512 
49.7550 0.0020453 357 .8789 

295 . 71998549 0.00006686 
1.5938 0.0023520 166.5475 

294.36474551 0.00000198 
80.9236 0.0028147 149.5454 

296.05274384 -0 . 00000066 
180.7942 0.0011444 10.2615 

290.59233535 0.00000005 
349.7713 0.0124996 226 . 1147 

286.23387649 0.00000005 
344.9086 0 . 0132049 178.3886 

275.30333423 0.00000217 
212 . 3745 0.0031414 291.2302 

275 . 53795751 0.00000189 
120.1757 0.0027236 14.5687 

278 . 14488865 0.00000005 
330.6739 0.0140443 211 . 8373 

281.23016399 0.00000216 
179.6201 0.0029434 2 71 . 1367 

283.10911134 0.00000129 
148.5747 0.0028250 223.4557 

255.05874474 0.00000490 
273.0550 0.0005950 117 . 5900 

244.20000000 0.20000000 
54.2000 0.0540000 12 . 2100 

281.11324125 0 . 00000005 
301.6154 0.0132166 27.6545 

290.45013726 0 . 00000189 
81.1228 0.0037303 4 3 .3539 

275 . 35155099 0.00000169 
216.4738 0.0028238 202.6482 

285.20839035 0 . 00000003 
25.3282 0.0024583 250.1415 

293.88715481 0.00000792 
231 . 7303 0.0035381 119 . 3898 

290 . 56226331 0.00000137 
145.9191 0.0026401 99.4319 

278 . 0 5034769 0 .000000 17 
278.0552 0.0147979 213.2613 

275. 55967202 o. 000(10178 . 
124. 5844 0.0017920 2.36 . 7007 

295.53391856 0 .00152928 
3 21.0978 0 .0008530 94.9670 

292 . 65251961 0.00000268 
5.0881 0.0016733 291.6738 

295.38328028 0.00003459 
36.5545 0.0161989 69 . 9262 

295.48383557 0 . 00010097 
310 . 0915 0 .1016684 109.7978 

288.15795018 0 . 00000128 
177.2762 0 . 0033268 249.5396 

2 83 . 05448537 0.00000143 
148.2358 0.0023847 2 8 4.7971 

275 . 30589482 0 .00000142 
24.2474 0 . 0021528 338 .1951 

293.41857386 0 . 00000207 
237.7673 0 . 0176532 279.4285 

275.56028845 0.00000192 
91.2422 0.0061846 24.3185 

296.01246704 0 . 00021000 
140. 3083 0 . 0 165300 279.8744 

291.59098703 0 .00000099 
327 . 1176 0.0038028 25 . 0983 

295 .34862587 0 . 00058564 
39.0652 0 . 0039901 238.9674 

235 . 49778873 0.00000099 
247 . 0199 0.0034037 268 . 8476 

253 .63329238 0 . 00000978 
3i l. 01 51 (> . (>(>23242 316.9385 

326.3668 13.75137795 

74.2550 13.76089373 

329.2998 13.75637154 

108.2589 13.72155739 

291 . 2680 13.75622237 

2.2329 14.77755225 

193.6392 14.32328049 

210.7346 13.75274116 

349.8458 12. 44397886 

132.9546 12.23689730 

181.7601 12.22248996 

68.5500 13 .75831 506 

345.6258 13 . 74957270 

147 . 4117 12.23823033 

88.6418 13.77304554 

136.4374 13.76478560 

242.4100 14 . 30579600 

12.2000 12.20000000 

333.1439 12.22960637 

3 17.0542 13. 76749002 

157 . 3 430 13.74744030 

109.6978 12 .40700342 

241.0791 14.3207973 1 

260.9822 1 3 . 72787657 

145. 9056 12.22661975 

123.2441 13./5161526 

265.2983 15.68420376 

68.2617 14.13514066 

291.9174 14.726 11270 

26i. 556(> 13 . 30683600 

110. 2188 13.75086013 

75.0556 13.75973560 

21. 8290 13.75302490 

78 . 6980 12. 18325015 

336 . 0868 13.79203409 

80.1256 15.13606421 

335 . 2(>(>9 13. 74828343 

120 . 7809 15.46901247 

90 . 8781 13.74570013 

42 . 9996 14. 73985 3 94 



91- 4 1 B 
74. l)445 

91- 42 B 
82: 4942 

91- 50 A 
98 .51 65 

91- 5 6 B 
8 2.559 3 

91- 59 B 
8 2. '? 099 

91 - 61 B 
'?9. 2 619 

91- 63 B 
5 6 . ·:;r827 

91- 68 G 
8 2= 58t)2 

9 1- 7 2 B 
73.9898 

256 .23964434 0.00000390 
181 . 8978 0.001861 6 202.9455 

2 54.52 346591 0.00000933 
8 0.3489 0.002 0705 3 . 8424 

295.82324072 0.00001929 
8 . 225 1 0.0001099 62 . 1143 

253 .65905854 - 0.00000043 
110.4094 0 . 0012577 200 . 1152 

2 58. 7585 7693 0.00000171 
169.2755 0.00246 17 168.6003 

2 6 6. 1278881 1 0.00000250 
339. 4702 0.00341 7 6 239.1193 

284.00181371 0.00003777 
126 . 8916 0 . 000527 6 98.1854 

2 93 .52974056 0.00000020 
125.9631 0 . 0046521 151 . 9070 

295. 3 142241 8 0 . 00131303 
211.9464 0.0302399 102.8423 

Recent Observations 

61 - 18 A : 356 61- 28 A . 91 62- 10 A . 
90-11-29 HK 75 91-06-01 BD 21.8 91-04-12 
91-04-12 BD 62 91-08-15 KJ 24 91-05-08 
91-08-06 BDP 77 91-08-15 KJ 21 91-05- 08 

63- 30 A : 176 70- 36 J . 98 71- 41 J 
91-04-12 BD 59.7 75-08-27 HB 33.5 77-03-30 
91 - 05-07 AS 90-08-18 KJ 77-03-31 
91-05- 08 BD 59.3 90-08-18 BOP 90-08-21 

72- 57 J . 176 72- 87 J . 25 73- 37 J 
76- 03-20 HB 56.5 91-04-20 BDP 90-08-17 
76- 08-04 HB 15 91-04-20 KJ 91-03-06 
90- 08-22 KJ 91-04-20 TC 91-07-27 

73- 104 J . 42 74- 24 J . 21 74- 72 J 
77-03-30 AS 10. 3 4 90-08-20 BDP 90-11-09 
90-08-19 BDP 90-08-22 BDP 91-01-16 
90-08-19 KJ 90-08-22 KJ 91 - 09-07 

75- 45 J : 34 75- 86 J . 27 76- 8 J 
91 - 04-09 TC 90-07-12 BDP 91-04-12 
91-04-12 BD 90- 11-22 LB 91-04- 12 
91 - 04-12 BD 91-02-24 BD 91-04-20 

77- 79 J . 91 78- 5 J . 28 78- 56 J . 

157.0875 

356.2938 

298.0151 

159.9476 

191.5710 

120 . 6610 

2 6 1. 9782 

208.4541 

260. 6 758 

. 326 
BD 58.7 
BO 141. 6 
LB 70.13 

. 20 . 
AS 7.51 
AS 7.53 
BDP 

. 68 . 
BDP 
LB 
LB 

. 59 . 
LB 
LB 22.6 
PEW 

. 29 . 
BD 
BD 
BD 

. 119 
91-08-03 LB 52 79-04-14 PW 10.45 89-03-06 .PW 47.2 
91-08-05 BDP 52 89-03-06 PW 90- 08-19 KJ 
91-08- 05 BDP 52 90-10-11 PW 90-08-19 BDP 

79- 84 J . 22 80- 12 J . 14 80- 26 B 64 . . 
91-04-12 BD 89-05-22 PW 91-08-16 VG 
91 - 04- 13 BD 90-08- 17 BDP 91-08-16 JS 
91 - 05- 06 MM 90-08-17 KJ 91-08-16 KJ 

80- 102 J . 9 81- 22 J . 22 81- 74 J . 10 . 
90-10-22 LB 90-08-15 KJ 91-06-16 LB 
90- 10-23 BD 90-08-18 BDP 91-08-07 BDP 
90-11-09 LB 90-08-18 KJ 91-08-07 JDW 

82- 73 J . 5 83- 2 J . 14 83- 69 J . 55 
89-05-04 PW 91-09- 03 TC 91-09-01 LB 
90-08-18 BDP 91-09-12 TC 160 91-09-12 LB 152 
90- 08-18 KJ 91-09-12 BD 152.5 91 - 09-12 LB 149 

84- 52 J 31 85- '")7 J 69 86- 2 J . 15 . s..~' . 
91-07-28 LB 35.5 91-08-18 WD 90-08-16 KJ 
91 - 08- 01 LB 35.6 91-08-3 1 PW 99 90-09- 14 BD 100 
91 - 08-01 LB 36.4 91-09-01 LB 104 90-09-16 BD 100 

87- 41 B . 96 88- 39 B 277 88- 53 B : 61 
91-08- 06 BOP 120 91-08-03 LB 90 91-07- 27 LB 60 
91-08- 16 RE 91-08-05 BDP 180 91 - 08-02 TC 
91 - 09-13 LB 91-08- 06 TK 91 - 08-03 LB 180 

89- 17 B . 57 89- 28 B . 59 89- 86 B . 17 . 
91-08-25 LB 71 91-06-14 PN 120 91-07-29 LB 71 
91 - 08-29 TC 91-07-05 LB 91-08-03 LB 
91-08-31 PW 96 91-07-10 KJ 91-08-08 LB 

14.30205526 

i4 . 7405 0119 

14 . 34182922 

13. 16896649 

13 . 7 4 141841 

i 4 . 00229044 

14. 96588138 

12. 54639973 

15.26702294 

63- 14 A . 261 
91 - 08-21 KJ 22 
91 - 09-17 PW 
91-09-17 TC ,.,,., ? 

"'-'"'-• -
71- 86 J . 262 
91 - 04-20 BD 
91-04-20 KJ 
91 - 04-20 BOP 

73- 69 J . 86 
90-08-19 BDP 
91-05-08 LB 60.2 
91 - 08-25 LB 97 

75- 16 J . 46 . 
90-08-11 KJ 
90- 08-18 KJ 
90-08-18 BOP 200 

76- 54 J . 33 
91 - 01-13 TC 
91 - 04-09 MM 150 
91-09-12 TC 

78- 91 J . 16 . 
90-10-22 PW 
91-04-13 BD 
91-05- 10 LB 

80- 58 J . 17 
90-08- 03 LB 58 
90-08-22 BDP 
90-08-22 KJ 

82- 40 J . 32 . 
91-09-06 BD 50 
91 - 09-12 LB 66.5 
91-09-13 PW 101 

84- 1 J ~,., 

.:;,.s.. 
91 - 08-04 VG 55.7 
91-08-08 TC 51 
91 - 08- 31 PW 54 

86- 42 J . 24 
91 - 08- 09 JDW 120 
91 - 0 8-09 BOP 114 
91-08-09 PA 116 

88-102 B . 211 . 
91-05-23 RE 
91-07- 09 RE 
91 - 07- 14 LB 

90- 17 B . 74 
91 - 08-09 BDP 
91 - 08-09 JDW 
91-08-12 PW 



Recent Obser-vations 

66- 56 B 198 70-103 A . 93 70-106 B . 154 73-109 B . 10 . 
91-09-09 PEW 20.76 91-08-06 BDP 10 91-03-03 TC 3.81 76-03-20 HB 83 
91-09-21 BD 20.8 91-08-12 TID 91-03-03 t<J 3.74 76-03-21 HB 73 
91-09-22 BD 24.8 91-08-15 LB 91-03-03 l<J 3.81 91-07-13 BD 3.0 

76- 19 A . 103 76- 51 B 8 76-118 J . 229 78- 18 B . 136 . . . 
91-09-22 wv 3.57 91-08-15 PA 15.75 91-09-12 PW 7.23 91-09-20 TC 2. 78~ 
91-09-22 wv 3.60 91-09-09 PW 91-09-13 PEW 7.18 91-09-20 wv 2.80 
91-09-30 wv 3.60 91-09-13 LB 91-09-17 PW 7.31 91-09-21 BD 2.78 

78- 96 A : 17 78-109 J 133 79- 24 J : 12 80- 87 B . 20 
91-09-13 PW 12.3 91-09-16 PEW 12.46 91-07-21 BDP 91-02-24 BD 5.25 
91-09-13 PW 3.08 91-09-17 PW 10.18 91-07-21 TC 91-04-02 MM 5.4 
91-09-14 RE -:r ..,;. 91-09-19 TC 12.7 91-07-31 TC 91-04-12 BD 4.88 

81- 18 B 37 81-116 J . 266 81-119 B . 64 81-120 G . 5 . 
91-08-03 JS 2.9 91-09-21 MM 9.09 91-05-13 FD 9.55 90-12-02 MM 3.48 
91-08-03 KJ 2.87 91-09-21 wv 9.11 91-06-01 BD 2.00 91-03-03 PN 900 
91-08-03 KJ 2.87 91-09-28 LW 9.09 91-06-01 LB 5.6 91-06-10 PN 

82- 55 B . 8 82- 66 B . 11 83- 48 B . 8 84- 46 B 68 . 
91-08-15 PA 34.3 91-09-30 wv 29.0 91-07-21 BDP 15.0 91-09-20 PW 5.75 
91-08-15 PA 33.5 91-10-01 KD 30.0 91-07-31 TC 28 91-09-30 wv 6.03 
91-08-18 BD 25.0 91-10-02 KD 29.5 91-08-10 TC 27 91-09-30 wv 6.01 

85- ...,..., B . 11 85- 41 B : 27 85-116 B . 41 86- 18 B . 3 "'"""'"" . . . 
91-08-06 JDW 30.0 91-07- 10 KJ 15.7 91-09-20 BD 24.6 87-11-02 BOP 
91-08-06 BDP 27.12 91-07-21 TC 15.5 91-09-21 wv 27 87-11-03 wv 
91-08-14 VG 91-07- 21 LB 16.1 91 - 10-02 l<D 28.5 91-08-09 BDP 

86- 19 c . 15 86- 37 B . 81 86- 61 A . 126 86- 92 J . 133 
91-09-13 PW 0.968 91-09-08 PEW 16.6 91-07-10 FW 1.607 91-08-05 PA 37 
91-09-17 KJ 0.98 91-09-12 TC 16.8 91-07-11 FW 1. 567 91-08-05 BDP 37.5 
91-09-17 KJ 0.98 91-09-12 PW 17.1 91-09-21 BD 1.62 91-09-22 BD 39.2 

87- 51 J . 136 87- 57 B . 8 87-106 B : 32 88- 16 J . 178 . . 
91-07-14 BDP 27 91-07-31 TC 20.9 91-09-09 BD 43.5 91-06-16 LB 32.6 
91-07-14 BDP 29.7 91-08-02 TC 20.4 91-09-12 PW 47 91-06-19 TC 29.8 
91-09-17 PEW 31. 7 91-08-10 TC 21.38 91-09-20 BD 55.3 91-09-07 PEW 35.4 

88- 23 B . 72 88- 62 B : 26 88- 78 A : 29 88- 78 B . 3 . . 
91-07-10 BD 16.0 91-08-31 PEW 17.09 91-09-01 RE 0.2 91-04-25 RE 2 
91-07- 11 FW 35.95 91 -09-06 PEW 91-09-04 RE 0.2 91-04-27 RE 0.3 
91-09-08 PEW 4.33 91-09-30 KD 16.13 91-09-06 RE 0.2 91 - 05-02 RE 0.2 

89- '")C" J . . 155 89- 42 B 81 89- 59 B : 138 89- 68 B . 142 ..c.....J . . 
91-09-29 KJ 13.5 91-09-01 LB 78 91 - 08-10 TC 14.21 91-08-07 PA 64.7 
91-09-29 KD 13.57 91-09-05 TC 65 91-08 - 12 TC 14.44 91-08-08 LB ~~ ,.., .._,k. - .... 
91-09-29 KJ 13. 5 91-09- 12 PW 69 91-09-09 PEW 15.4 91-08-08 TC -..., ..., 

..:::."". "" 
90- 4 B . 145 90- ...,- B 110 90- 29 J : 126 90- 36 B 100 . ..c...:> . . 
91-09-20 TC 25.4 91-08-16 KJ 69 91-09-19 LB 36.2 91-09-21 wv 41.8 
91-09-30 wv 30.4 91-08-16 KJ 68 91 - 09-19 TC -c- - 91 -09-30 wv 22.9 .:>...J • .,::. 
91-09-30 wv 29.5 91-09-06 PEW 91-10-01 KD 36.9 91 -09-30 KD 

90- 38 B . 57 90- 46 B . 557 90- 55 D . 47 90- 78 B : 26 . . 
91-08-12 TC 91-08-26 PS 4.42 91 -08-12 TID 91-09-13 TC 3.66 
91-08-15 LB 38 91-08-26 PS 4.43 91-08-12 TC 91-09- 17 TC 3.74 
91-08-15 BOP 91 - 08-29 BD 4.51 91-08- 16 TC 91-09-20 TC 3.76 

90- 83 B . 14 91- 6 B 48 91- 7 B . 58 91 - 9 J 108 . 
91-07-10 FW 29.20 91-09-19 LB 91 - 07- 10 KJ 4.79 91-09-20 TC 
91 -07-11 FW 28.32 91-09-29 KJ 91 -07-11 FW 4.80 91-09-21 BD 1.02 - 91-07-14 BDP 91-09-30 wv 91-07- 12 TC 4.81 91-09-30 wv 1.07 

91- 13 B 94 91- 17 B : 37 91- 19 B : 32 91- 21 B . 34 . 
91 - 09-09 BD 9.74 91-09-12 RE 55 91-08-31 PEW 3.98 91-09-19 TC 5.78 
91-09-09 PW 9.67 91-09-14 RE 55 91-09-07 PEW 4.00 91-09-20 TC 5.9 
91-09-17 PW 10.01 91-09-14 RE 55 91-09-08 PEW 4.16 91-09-20 BD 5.7 

91- 29 B : 40 91- 39 B . 4 91- 41 B 41 91 - 42 B . 66 . 
91-08-07 VG 18.9 91-08-06 JS 91 -08-15 LB 5.460 91-08-17 AS 1.3 
91 -08-15 LB 91-08-06 KJ 91-09-19 LB 6.543 91 -08-18 RE 1 
91-08-18 BD 35.0 91-08-06 JDW 91-09-19 LB 6.650 91-08-21 TC 1. 32' 

91- 46 B . 1 91- 50 A . 8 91- 53 B 0 91- 56 B . 1 . . . 
91-06-14 PEW 2.96 91-08-22 AS 91-08-17 RE 

91 -08 -26 KJ 
91-08-26 TC 

91- 59 B . 1 91 - 61 B 10 91- 63 B . 1 . 
91-08-30 PEW "') C"C" 91-09-13 LB 2 . 050 91 - 09-15 PS "'- • ..J,._J 

91-09-19 PEW 2.05 
91 - 09-20 BD 2.10 



PUBLICATIES van de WG Kunstmanen 

F L A S H 300 Bfr./jaar (Belgie) 400 Bfr./year (abroad) 
Maandelijks tijdschrift van de werkgroep. Bevat elke maand een Lijst met nieuwe 

kunstmanen, baanelementen van alle programmasatellieten, voorspellingen voor Belgie, 
waarnemingsverslagen, achtergrondartikels over ruimtevaart en flitsmetingen,enz ..• 
Elk jaar meer dan 250 pagina's. 
Monthly magazine with bath Dutch 

new satellites, orbital elements 
background articles on space and 
pages each year. 

and English written articles. Features a List of 
of all programmesatellites, observation reports, 
analysis of observations, etc ••• More than 250 

(abo ingaand vanaf eerste Flash na betaling, daarna per kalenderjaar) 
(subscription starting after payment, after that per calendar year) 

H A N D L E I D I N G 300 Bfr. (Belgie) 400 Bfr. (abroad) 
Kunstmanen, Voorspellingen, Waarnemingen & Baanbepalingen 

Telt 144 blz. en gaat dieper in op de wiskunde nodig voor het voorspellen van 
kunstmanen en het bepalen van de baan van onbekende kunstmanen. Daarnaast worden ook 
de verschillende technieken voor het waarnemen van kunstmanen belicht. Een speciaal 
hoofdstuk is gewijd aan geostationaire satellieten. 

Dutch written book counting 144 pages, about the mathematical side of predicting 
satellites and determining orbits of unknown satellites. Attention is paid to 
observational techniques anrj.~geostationary satellites as well. 

--~~--"aü'~'~wQ~"..u.'~s/Authors:B. De Pont~eu, c. Steyaert (editor), W. Verhaegen & P. Wils 

H U R E 'Kunstmanen Waarnemen' 50 Bfr. 
7 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het hoe en waarom van kunstmanen 

'n. De voorspellingen (zoals ze in Flash verschijnen) en het rapporteren van 
~rnemingen worden nader belicht. 
n written brochure counting 17 pages, about observational techniques of 
e-observing. The (scientific) value of satellite-observing is also treated. 
ome available in english by the end of 1992 • 

.--~~--M-,u~L ......... ~u~s/Authors: P. Aneca & B. De Pontieu 

P PAS 2 300 Bfr.<Belgie) 400 Bfr.(abroad) 
Photometric Periods of Artificial Satellites 2 

Telt meer dan 210 blz. en bevat ongeveer 20000 fotometrische waarnemingen van 
kunstmanen. Up-to-date tot eind augustus 1991. 

Counts more than 210 pages and contains about 20000 photometrical observations of 
artificial satellites. Up-to-date to end of August 1991. 

S 0 F T WARE all formats for PC available at 100 Bfr./program 
S A T 
software die voorspellingen, 
veel meer produceert. 
prediction · software which 
patterns and a Lot more. 

zichtbaarheidsgrafieken, helderheidsverlopen en nog 

also calculates visibility 

S A T F L A S H 
software die toelaat de PPAS waarnemingen in grafiek te 
resultaten te bekomen en de PPAS-files te editen. 
softwate which allows for graphical and statistical 
PPAS-observations and the editing of observations. 
P P A S 
33 text-files die meer dan 20000 waarnemingen bevatten. 
33 text-files containing more than 20000 observations. 

periods, brightness 

zetten, statistische 

analysis of the 

FLASH - d i s k (gratis verzending/free of mailing casts) 
bevat baanelementen van meer dan 660 kunstmanen in NASA formaat, updates van de 
PPAS 2 en occasionele updates van SAT en SATFLASH. Maandelijks. 
contains orbital data on about 660 satellites (in NASA format), updates on PPAS 
2 and occasional updates on SAT and SATFLASH. Monthly. 
Alle prijzen zijn verzending inbegrepen en dienen gestort te worden op: 
PR 000-1600453-50, WG Kunstmanen - VVS - V.Z.W., Vinkenstr. 23, 8400 Oostende. 

• 
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