
Canada 



INHOUD van FLASH, jg.5, nr. 51, December 1991 
---------------------------------------------

212 Algemene informatie + Inhoud 

213 Satoriaal 
Bart De Pontieu 

214 Vergadering WG Kunstmanen 28/12/91 
Bart De Pontieu 

215 Bijeenkomst WG Kunstmanen op 28 december 91 
Wim Holwerda 

216 New Launches and main objects 
Bram Dorreman 

217 Satosofieen/Satosophies 
Bram Dorreman 

218 Opnieuw uitstel Lancering NAVSTAR 
Wim Holwerda 

219 Op de flits gevolgd 
Bart De Pontieu 

63-14A 

220 Raketten uit de Sovjetunie 
Bart De Pontieu 

221 Vergadering 28/9 : foto's 

deel 3 

Bart De Pontieu & Christian Steyaert 

223 Programma-overzoicht - Survey of programme 

228 Waarnemers in de Laatste maanden - Observers of the Last months 

229 Steady Objecten 

230 Recent Observations 

232 Lacrosse 3 Alert 

233 Voorspellingen van 13/12/91 tot 17/01/92 (Belgium) 

ADRESSEN van de Werkgroep Kunstmanen 
------------------------------------

- Werkgroepleider, Flash 
Bart de Pontieu, Vinkenstraat 23, 8400 Oostende, tel. 059/80 22 44 

- Waarnemingen, Baanelementen 
Kurt Jonckheere, Stuiverstraat 558, 8400 Oostende, tel. 059/50 23 63 

(waarnemingen op het einde van de maand opzenden) 

FLASH praktisch 

Uiterste inzenddatum artikels : 2 januari 1992. 
Alle ontvangen artikels worden gepubliceerd zonder bijkomende Lay-out. 

Druk : Drukhuis Desnerck, Torhoutsesteenweg 196, 8400 Oostende 



SATORIAAL ?~3 

Na vele keren te ziJn aangekondigd, krijgt u in deze Flash e indelijk het nieuwe 
programma voorgeschoteld. U Leest er verder wel meer over, maar eigenlijk betekent 
het een gevoelige uitbreiding van onze aktiviteiten. Voor het eerst voorspellen we 
ook gewone blote oog objecten, die op flitsgebied niet interessant zijn. Dit kan 
interessant ziJn voor de Lezers van Flash die het nie t moeten hebben van 
flitsmetingen, maar die gewoon eens een kunstmaan willen zien. Voor het eerst ook 
worden satel lieten opgenomen die voor positiemetingen geschikt zijn. Dit zijn 
meestal spionagesatellieten waarvan NASA geen baanelementen vrijgeeft, en die door 
amateurs opgepikt en gevolgd worden. Waarnemingen van deze objecten zouden door de 
WG wel gecentraliseerd, maar niet verwerkt worden. Dat Laten we over aan de echte 
spec ialisten in het buitenland. In de gewone programmasatellieten zitten nu ook de 
'b' objecten, objecten die door hup helderheid of flitspatroon bij uitstek geschikt 
zijn voor beginnende waarnemers! 
De Lijst zoals ze nu is, is zeker voo r verandering en ' discussie onderhevig . Op de 
volgende WG vergadering is dit een belangrijk agendapunt. Een vergader ing die zal 
doorgaan bij Wim Holwerda thuis op 28 december. Zie verder in Flash. U bent a ls 
steeds allemaal van harte uitgenodigd. 
Verleden week raakte eindelijk PPAS 2 in gedrukte vorm klaar. De rechtmatige 
eigenaars hebben intussen al een exemplaar in de bus gevonden. Er zijn momenteel nog 
3 exemplaren over, dus indien u er nog een wilt, zult u snel moeten zijn. 
Intussen wordt nog steeds druk gesleuteld aan onze software. Patrick Liet me weten 
dat de volgende versie van Sa t minstens tot 4.8 zal gepromoveerd worden. Wat er zo 
ingrijpend veranderd i s hoort u wel als (of beter wanneer) ze af is. SatF Lash 4.3 
definitief zou begin december moeten klaar zijn. Zowel Sat als SF worde n momenteel 
aangepast aan het nieuwe programma. Beide zouden moeten toelaten met categorieen te 
werken. 
Van Leo Barhorst ontving ik begin november een enorme file (1.2 Mb) waarin van bijna 
elke satelliet NORAD-nummer, naam, Lanceerdatum, etc ... staan . Erg interessant voor 
SatFLash gebruikers en tabellensnuffelaars. Er moet wel nog wat geknutseld· worden 
aan de vorm waarin het (gemakkelijke r ) kan verspreid worden, maar misschien zal het 
vanaf volgende maand al beschikbaar zijn. 
De Laatste maand was op waarnemingsgebied ongeveer even 
Laatste week na dan. Zelf ben ik er weer eens niet 
verrichten en dat heeft a ll es me t de administratie van de 

slecht als oktober, op 
in geslaagd metingen 
WG te maken. 

de 
te 

Zoals vorige maand al doorgeschemerd, zal er binnenkort in Oostende aan verwerkingen 
van oude objecten in de PPAS begonnen worden. Het gaat om een vr i j beperkt 
initiatief van àe op stapel staande VVS Quasar, waarbij in eerste instantie een 
groot aantal 7.4 m x 2.4 m raketten zu ll en verwerkt worden . Misschien zijn er al 
resu l taten op 28/12 e .k. 
Vanaf dit nummer zu l t u geen baanelementen meer in Flash vinden. Wie er toch nog wil 
kan àe Molczan-fi l e op de (gratis) Flash-disk krijgen. Wie geen mogelijkheden heeft 
om DOS-files in te Lezen en toch baanelementen nodig heef t, Laa t eens iets weten aan 
mij. We kunnen wel tot een specia l e regeling komen. 
Het volgende Flash-nummer verschijnt wat Later door de vakantie van onze drukker 
begin januari. 

Satoria l 

The profound change in observing-programme, which has been anno~nc~d fo~ mon~hs, ~as 
finally become reality . Up t il now the Working Group was specia~ised i n _o servi~g 
flashing satel lites, mainly because thi s field wa s my personal big f~vour~te .. It s 
always fascinating and s urpr ising, and there was no-~ne else doing it in an 
or ani sed fashion. More-over, t he analysis cou ld be (and ~s) done by amateur s: . 
No~adays with modern tools Like powerful computers (until July 91 all pre~ict1ons 
in Flash,were done with an Apple IIe), it is pos:ible t~ extend our goa s to i~ 
broader public. we will now a lso p redict e.g. br1ght o~J~cts_for th~ Layman 
satel l ites . This i s of course only usefu l for pe~ple _L1v1ng i n Be lg1um, _but of 
cour se the WG i s originally Belgian (or rather Flem1sh, _1. e . the Dut ch- speak 1ng p~rt 
of Belgium). we are one of the 12 working group~ 

1
wh1ch a re ~ a rt of the

1 
F L ~m1sh 

Society for Astronomy ( ' Ve r eniging Voor St e rrenkunae , yes that s what the VVS on 



the front page stand for), the mother- organisation which partially funds us (another 
part sterns from the saleof our publications) and which brings in most of t he belgian 
Werking Group membe rs. That i s one of t he rea sons why Dutch is as present i n Flash 
as it is. Another reason is that younger people (membe r of VVS) are more attracted 
to observing sate llites when adressed t o in their native Language . On the ot her hand 
i t is al so true that we desperately (we ll, .•. not really desperately of cour se ) need 
obse rvers on other Lat itudes than Belgi um <whi ch is about 51 degrees) to fill the 
gaps in the flash-curves. These gaps are mainly due to the vi s i bil ity periods of 
satellites <which depend on Latitude). Thi s is not the only reason we decided to 
work more international, just the ambiti on to organize the f La sh-observati ons 
worldwide, was enough to get us wer king. 
Anyway, I was ta lk ing about the ne w programme. Le t me conclude wi th the positionale 
mea s urements . Our main goal would be to help tracking sec re t spy sats . If (and wh en) 
we get positional measurements of spy sats, we wi ll send them through to a ll people 
interested. 
Our next meeting is on December 28 in t he Netherlands, please fee l f ree to attend 
it. I won't blame you i f you won 't though. 
The next issue will be publi s hed a little bit Later than usual. 

Bart De Pontieu 

We r kgroepvergadering 28/12 /91 

Zoals elders in Flash te lezen is (i n het artikelt je van Wim Holwerda) vergaderen we 
op 28/ 12 e.k. in Loon- Op-Zand, weliswaar in Nederland, maa r wellicht dichter bij 
huis dan het verre Achel. Afstand kan dus geen bezwaar zijn om af te zeggen . 
De agenda zeker ook niet, want die ziet er als volgt uit : 

- Bespreking en hersc hikking van het nieuwe programma 
- Wat doen we met de RAE-tables ? 
- We lke satell i e t en ontbreken voor de WG nog in de t wo- Li nes - file? 
- Wat doen we met Flash en de WG in 1993 ? 
- Wat moet er i n de nieuwe brochure ? 
- Wat moet er nog meer op de Flash-disk, eva luatie ervan. 
- Hoe krijgen we het totaal aant al Lanceri ngen per jaar weer boven de 100? (e lk 
heeft een mi croraketje klaar tegen dan en brengt die mee) 
- o.v. Voors te lling van SF 4. 3 en Sa t 4.8 
- o . v. enkele resultaten van de verwe rki ng van 7 .4x2.4 raketten . 

BELANGRIJK: het is mogelijk dat de heer Pouplier ui t Namen een demonstratie zal 
geven van zijn systeem om kuns tmanen met de te l escoop te volgen (computergestuurd) 
en de beelden met behulp van CCD vast te Leggen . 

Antwoorden met ja of nee is bij bovenstaande vragen NIET toegelaten, dus breng uw 
creativiteit mee (als ze ni e t tevee l plaats inneemt, kan ze nog net in de wagen) . 
Voor ve r voe r van Ge nt naa r Loon-Op- Zand zal wel lic ht kunne n gezorgd wo rden . Wi e mee 
wil, kan i et s Laten wete n bi j BdP. 

·GORIZONT 1 3 AND OTHER OLD 0 <Sat ellites> 
TS KELSO 

From my conversat ions with Air Force Space Command, I'm 
told that the reason many of the Soviet geosynchronous 
satellites have old epochs is because of the lack of adequate 
deep- space t racking facilities in the part of the world where 
those satellites are stationed. Since we have limited assets 
and those assets are optical trackers, bad weather can back up 
the system and cause the updates to lag considerably . I am 
curre ntly i n the process of writing some code to verify this 
assertion a nd will let you know more when I've finished my 
analvis . - TS Kelso 



Bijeenkanst WedguAJ Kunstmanen a> 28 OOe1ier 191. 

Qn "te:3enoet te komen aan de wens om eens een bijeenkomst in Nederlarrl 
te houden, is besloten om de eerstvolgerxle keer bij Wim Holwerda te 
vergaderen, en wel op: 

zaterdag 28 december a.s. om 13:00 uur. 
Scorpius 47, Loon op Zan:i, Nederlan::l (tel. 04166 - 3281). 

Loon op Zan:i ligt op ca. 8 km ten noorden van TilJ::m:g. 
Komende vanaf Antwerpen de A-16 volgen richtin3' Breda. Deze weg 
vervolgen tot aan het knooppunt "Zonzeel", daarna de A-59 volgen 
richtin3' Waalwijk. Afslag Waalwijk nemen richtin3' Till::m:-g (is de N-261) 
tot Loon op Zan:i. 
In Loon op Zand de hoofdweg door het dorp vervolgen tot men het dorp 
bijna weer uit is. Bij het huis van de dierenarts rechtsaf slaan. (is 
Ecliptica) daarna de eerste straat links is Sco:rpius. Zie ook het 
kaartje dat hierbij is afgedrukt. 
Voor mensen die met de trein komen is het eenvoudigst am in Till::m:-g uit 
te stappen. Voor het vervoer van Till::m:-g naar Loon op Zan:i is mogelijk 
iets te regelen. Iaat i.rrlien nodig tijdig iets van u horen. 

Loon op Zand 



New launches and main objects 

Bram Dorreman - Achel (B) 

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

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

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

91- 74 91-10-23 15:36 
A 21759 Gorizont 24 

B 2 1760 (SL-12 Proton) 
C 2 1761 platform 
D 21762 4de trap 

91- 75 91-10- 29 23:02 
A 21765 Intelsat 6- 1 
B 21766 (Ariane 44L) 

91- 76 91-11 - 08 
A 21775 DSP 16 
B 2 1775 (Titan 4) 

91- 77 
A 21779 
B 21780 
c 21781 
D 21782 
E 21783 
F 21784 
G 21785 

91-11-12 
Kosmos 2165 
Kosmos 2166 
Kosmos 2167 
Kosmos 2168 
Kosmos 2169 
Kosmos 2170 
(SL-14 Tsyklon) 

Baikonur 
911025. 4 
911028. 4 
911023. 7 
911023. 7 
911025. 4 

(USSR) 
1. 46 
1. 46 

51.64 
5 1. 63 

1.49 

1447.37 
1435.91 

88.26 
88.43 

1441.52 

Kuru (French Guyana) 
911031.6 4.40 715.65 
911031.1 7 . 07 634.21 

Cape Canaveral (USA) 

Plesetsk 
911113 .0 
911113.8 
911114. 2 
911114. 2 
9 11113.7 
911114. 2 
911113.5 

(USSR) 
82.59 
82.60 
82.61 
82.60 
82.60 
82.61 
82.60 

113.68 
114.06 
113 .99 
113.87 
113.80 
113. 80 
114.80 

36008 
35776 

186 
184 

35803 

4531 
277 

1382 
1407 
1401 
1391 
1384 
1384 
1414 

Gorizont 24 (91- 74 A) is een Sovjet~ communicatiesatelliet . 

36010 
35896 

197 
216 

35987 

35734 
35902 

1405 
14 14 
1414 
14 14 
1414 
1414 
1475 

Intelsat 6- 1 (91- 75 A)is een internationale communicat iesatelliet. 

DSP 16 (91- 76 A) is an (geostationary ?) ear l y warning satelli t e. 
Naam is uit weekblad Aviation week and Space Technology. 

Kosmos 2165 .. 2170 (91- 77 A .. F) voor militaire communicatie 

Decayed satellites /Gevallen kunstmanen 

91- 2 B 91-01-15 91- 52 B 91 - 07-25 
91- 11 A 91-04-01 ( 1 anded) 91- 53 B 91-09-02 
91- 31 c ?, see satosophies 91- 53 c 91-09-03 
91- 34 A 91-10-10 (landed) 91- 54 A 91-08-11 (landed) 
91- 36 A 91-07-04 ( l anded) 91- 58 B 91-08-23 
91- 40 A 91-06- 14 91- 63 A 91-09-18 ( l anded) 
91- 43 B 91-07-02 91- 64 c 91-09-14 
91- 43 c 91-06-27 91- 65 B 91-09-30 
91- 44 A 91-07-21 91- 65 c 91-09-25 
91- 44 B 91-06-30 91- 66 B 91-09-22 
91- 46 B 91-07-04 91- 69 B 91-10-03 
91- 46 c 91-07-02 9 1- 70 A 91-10-20 ( landed) 
91- 47 c 91-10-26 91- 70 B 91-10-16 
91- 48 A 91-07-23 91- 71 B 91-10-12 
91- 48 B 91-07-10 91 - 73 B 91-10-18 
9 1- 49 B 91-07-13 91- 74 B 91-10-25 
9 1- 52 A 91-08-08 ( l anded) 91- 74 c 91-10-24 

New elements / nieuwe baangegevens: 

193 
236 
312 

81 
346 

179 
180 

321 
34 
21 
23 
22 
18 

203 

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

9 1- 26 A 910604.5 0. 15 1436.07 35694 35882 232 
91- 28 A 910604.6 o. 12 1435.96 35780 35792 295 
91- 60 A 910929. 7 0. 19 1436.00 35775 35799 315 
91- 65 A 911010 .9 62.87 7 17.74 484 39869 280 

Some missing catalog numbers / Enige ontbrekende catalogusnummers 

91- 31 A 
91- 31 B 
91- 31 D .. F 

is nr 21242 
21244 
21245 . . 47 

91- 31 C has no number / heef t geen nummer 



1.1.1 Satosofieen (BO) 

November 1991 zal bij mij lange tijd in de herinnering blijven als de maand met de bewolkte 
nachten . Geen enkele waarnemingen heb ik kunnen doen in deze maand. Met moeite heb 
ik het Mir-complex kunnen vinden op zondag de 24ste. Die dag was veelbelovend: blauwe 
lucht in de namiddag. Ik heb van 14 tot 17h recente baangegevens in zitten kloppen. omdat 
de Molczan file van eind oktober voor verschillende satellieten al te oude elementen bevatte . 
Laat nu het schijfje niet genoeg ruimte bevatten om de aangepaste file terug te schrijven . Ik 
heb toen z itten suffen (wat wil je na 3 uren noeste arbeid met alleen maar cijfers in zwart op 
wit en groen op zwart voor je ogen). Want ik zag dat alle elementen er nog waren . Ik besefte 
niet dat ze in het geheugen nog stonden en ze naar een andere schijf hadden kunnen worden 
geschreven. Jammer dus. De meeste aanpassingen zaten juist in het deel dat niet wegge
schreven was. Misschien een suggestie aan de maker van SAT, (voor wie ik bewondering 
heb), om voor het weggschrijven na te gaan of er nog plaats genoeg op de gekozen diskette 
is , alvorens te gaan schrijven. Volgens mijn Turbo Pascal kennis zou dat moeten kunnen , of 
verwar ik de facilitieten met die van een andere taal? 

Zojuist heb ik het lanceerove rzicht aangepast met de weinig recente lanceringen. We halen 
dit jaar zeker de 100 niet, voor het eerst sinds 1964. Het is ook zo stil in het oosten . Zodoende 
had ik wat meer tijd om nog niet eerder opgenomen valdata van in 1991 gelanceerde objecten 
op te zoeken en alsnog aan te geven. Daarbij heb ik het raadsel 91- 31 C ontmoet. Volgens 
de NORAD catalog heeft dit tuig geen nummer gekregen. Er is dus ook geen valdatum van 
gepubliceerd. Na 91- 31 B komt doodleuk 91- 31 D, Een F. Nochtans wordt het object wel in 
de RAE tabel vermeld, echtér wel met de vermelding "classified payload", of naar mijn inter
pretatie "zo weinig mogelijk erover melden ", dus ook het cata logusnummer niet. 

Met het overz icht van de oktober-lanceringen in de RAE-tabel, werd meteen het berich l toe
gezonden, dat deze RAE-tabel voortaan all een tegen (niet geringe) kosten te verkrijgen is . 
Voor mij betekent dat concreet een stopzetten van het ontvangen ervan. Met mijn twee kin
deren , die nu beide naar het secondair gaan, en hun eigen lijdschriften (terecht) opeisen, gaat 
het abonnement op de RAE-tables, boven mijn begroting. Toch ben ik bereid de lanceer
overzichten te blijv~n maken voor Flash . Ik moet bekennen dat ik graag in die tabellen zit te 
snuffelen. Bart is al op de hoogte en heeft al een suggestie gedaan voor de continuïteit. 
Mogelijk hebben andere lezers ook nog suggesties. Daarom dat ik dit hier sch ri jf. 

Wat voor de RAE-tables geldt. is ook waar voor het weekblad "Aviation Week and Space 
Technology". Daarop heb ik me in 1989 voor drie jaar geabonneerd. Wat er over kunstmanen 
staat is me eigenlijk wat tegengevallen tot nu toe (2 jaren). Bovendien is de abonnementsprijs 
inmiddels behoorlijk gestegen, meer dan 50% t.o.v. oktober 1989. Misschien kunnen we de 
eerstkomende vergadering daar ook nog eens over spreken. 

In mijn onderzoek naar de onbekende hoge flitser met 2.29s ben ik niets opgeschoten. Er zijn 
nog steeds geen elementen gepubliceerd door NASA van Molniya-achtige objecten met een 
argument van het perigeum rond 318 graden, waarbij de lancering plaats vond voor 1985. 
Verder zijn het dan nog meestal de A-objecten. Is N trouwens iemand na de afgelopen zomer 
nog in staat geweest om het object waar te nemen? 

1.1 .2 Satosophies 

This name is a combination of Sat and philosophies. 1 reel a bit disappointed about two things 
that are going to happen. 1 can not afford a subscription of the RAE-tables, and 1 must certainly 
discontinue my subscrition of "Aviation Week and Space Technology". lt is nol fa ir to my 
chi ldren, both are now at secondary school, to have several "weeklies and monthlies". and 
they do not have one. The youngest is a real boo1<worm. Therefore 1 hope ether readers of 
Flash have useful suggestions so that th ere is a way for me to continue my browsing in tables 
like those of RAE and obtaining interesting data about artificia l satelliles . And 1 like to write 
about this in Flash, as far as 1 have time for it. 

During last working group meeting in Oostende and Dunkerque and driving between these two 
towns , 1 got a set of orbital elements from Patrick Wils. This set concerns a Molniya-like orbi! 
of an object that was observed by severa l people during July and August. This object was 
hardly moving, so has a very high orbit and has (had) a 2.29s flash period. This period was 
determined by several members of our werking group. With the positions observed by some 
of them, Patrick was able to derive an element set. lf specified as a NASA-set it would look 
like this: 



91220.77 0.0 
65 . 0 178.0 0 .7 314.0 46.0 1.985 

When 1 got th ese data, 1 sta rted scanning a ll the 2-line orbital elements available at my home. 
Th ese are the most recent ones . But 1 soon discovered that there are not that many objects 
with specified elements 1 received from NASA. 1 found only objects launched sinc:e 1985 and 
then mostly the payloads . None of them had th e ascending node value 1 look for . Therefore 
my conclusion at this moment is that 1 am not able to identify our hig h flashing object due to 
"lack of evidence". May be this cry tor help internalionally has positive effects . 

Opnieuw uitstel lancering NAVSTAR. 

Het gaat niet goed met het Amerikaanse GPS-plaatsbepalingssysteem. 
Vorige maand raakte een in juli van dit jaar gelanceerde NAVSTAR 
2A-satelliet (91-47A) aan het tuimelen na een defekt in het 
standregelsysteem. De satelliet. is nog steeds niet onder kontrole. Dit 
betekent dat de volgende lancering zeker tot volgend jaar is uitgesteld. 
De voltooiing van het GPS-systeem zal nu ook langer duren dan gepland. 
De bedoeling was dat dit in 1992 of '93 het geval zou ziJn. Er zijn nu 
11 satellieten gelanceerd van de in totaal 24 die er moeten komen. 

Tabel: baangegevens gelancee rde NAVSTAR/GPS-satellieten 

co spar 
89-13A 
89-44A 
89-64A 
89-85A 
89-97A 
90-08A 
90-25A 
90-68A 
90-88A 
90-103A 
91-47A 

co spar 
naam 
lanc.dat. 

i 
p 

q 
Q 

naam lanc.dat. i p 

NAVSTAR 2-01 890214.77 55.11 714.92 
NAVSTAR 2-02 890610.94 54.63 714. 21 
NAVSTAR 2-03 890818.25 54.96 711. 93 
NAVSTAR 2-04 891021.40 54.78 723. 2 1 
NAVSTAR 2-05 891211. 76 54.96 726.06 
NAVSTAR 2-06 900124.95 54.65 713. 56 
NAVSTAR 2-07 900326.11 55.03 717.49 
NAVSTAR 2-08 900802.24 54.70 718.00 
NAVSTAR 2-09 901001.91 54.89 717 .95 
NAVSTAR 2A-01 901126.90 54.91 717 . 98 
NAVSTAR 2A-02 910704.11 55.26 717. 88 

de COSPAR internationale aanduiding 
de naam van de satelliet 

q Q 
19868 20347 
19970 20210 
19937 20130 
20162 20462 
20211 205 52 
19975 20172 
20082 20260 
19932 20435 
19972 20392 
20073 20293 
20083 20278 

de lanceerdatum (formaat jjmmdd, gevolgd door twee decimalen 
van die dag) 
de inclinatie van het baanv lak in graden 
de nodale omloopstijd in minuten 
de minimale afstand tussen satelliet en aardoppervlak in km 
de maximale afstand tussen satelliet en aardoppervlak in km 

Het is al de vierde tegenslag sinds het begin van de tweede fase van het 
GPS-systeem in 1989. De lancering van juli j.l. was eerder a l uitgesteld, 
toen een fout werd ontde kt in het elektrische systeem aan boord van de 
eerste NAVSTAR 2A-satelliet (90-103A), die in november 1990 werd 
gelanceerd. In juli trad een probleem op met de standregeling van een in 
maart 1990 gelanceerde NAVSTAR 2-satelliet (90-2 5A) t.g.v. het niet goed 
funktioneren van een van de reaktiewielen. Eerder waren er bij tests op de 
grond ook a l problemen geweest met reaktie wie l e n. Dat de nieuwste satelliet 
nu aan het tuimelen is geslagen is waarschijnlijk niet het gevol g van een 
fout in het e lektrische systeem of de reaktiewielen. (Wim Holwerda) 

Bron : Spaceflight, okt.'91 en Flight International 16-22 okt. '91. 



Op de flits gevolgd : 63-14A 

Deze keer hebben we het over de MIDAS die in 1963 werd 
zijn vrij grote objecten op hoge banen die voo r 
gebruikt. Zonder uitzondering zijn de flitsperiode 
vreemd of zelfs totaal onverklaarbaar. 

gelanceerd. MIDAS-satellieten 
militaire doeleinden werden 
evoluties van deze objecten 

Hieronder vindt u de gecorrigeerde kurve. Wat onmiddellijk opvalt is de Langzame 
afname van de flitsperiode over de jaren heen . Let op de grote tijdsschaal op de 
figuur. Het gaat hier echt om 25 jaar waarnemingen. 
Vooral in het begin is er veel scatter, maar dat is onvermijdelijk gezien de erg 
hoge periode op dat moment. Daarna, vanaf 4000 gaat het heel wat beter en zien we 
een konsekwente afname! 
De sterk dalende tak in de jaren 60 is geen exponentiele, ze daalt sneller dan een 

- exponentiele. De Laatste jaren wordt een erg trage afname van de periode 
waargenomen. De karakteristieke tijd van deze afname is 48 jaar (met een fout van 2 
jaar). In het jaar 2039 zal de periode van deze MIDAS nog selchts 3.5 seconden 

- bedragen. 

Het zou erg interessant z1Jn , indien we nu ookl nog zouden weten waarom de periode 
daalt. Tot op heden is er ons geen mechanisme bekend dat versnellingen veroorzaaklt 
(behalve brandstoflekken, maar dat kunnen we hier echt niet in overweging nemen). 
Het blijft dus zinvol dit object waar te nemen. 

Below you find a figure of the flashperiod evolution of one of the MIDAS satellites. 
It is very peculiar, because it has been going down (i.e. accelerating) for 25 years 
(as f ar as we now, si nee Launch) ! ! 
In the sixties there was a Lot of scatter on the period, but that is probably due to 
the fact that the period was very high at that point. Nowadays, measurements show a 
rather well-defined (except for the occasional glitch) period of about 11 s. 
The Line which can be drawn through the points is not an exponential func tion. I t 's 
a steeper decline than that! 
The Last years a descending exponential fits the points well. It has a 
characteristic time of 48 years (give or take 2 years), whi ch means that when I will 
have retired <in 2039) it would be flashing with about 3.5 s! ! 
Who said artificial satellites aren't cosmic enough? The timesca le surely is. 
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Raketten uit de Sovje tunie : deel 5 

E. Trappen 

Men kan uitrekenen da t de snelhe id die een raket aan een satelliet moet geven, voor 
een baan van 200 km hoogte ongeveer 8 km/s, en voor een baan van 1000 km ongeveer 
8 .4 km/s bedraagt. Dit is de zgn. stootlanceringssnelheid, d .w. z . die sne lheid 
waarvan de kinetische energie overeenkomt met de totale energie van de t e bereiken 
baan. In we r ke lijkhe id moet de raket een nog grotere snelheid leveren doo r 
allerhande verliezen, zoals t .g. v. de zwaartekracht en de aerodynamische weerstand. 
Ze lf s voor een lage satel l iet moet dus ongeveer 10 km /s geleverd worden. 
Onderstaande figuur toont ons dat dit met 1 trap nie t bereikbaar i s. De factoren 
alfa en beta zij n st ructuurfa ctoren. Alfa is de ve rhoudi ng t ussen de massa van de 
nuttige last en de totale massa van de raket, terwijl beta de ver houd i ng t ussen de 
mass van de s tructuu r van de raket (zonder de nut t ige last) en de totale massa van 
de raket is. Op de ~orizontale as staat nu de factor alfa die toeneemt als men een 
grotere nuttige last me eneemt, terwij l op de vertika le as de ma ximaal bereikbaar 
snelheidsverandering (gedeeld door de uitstroomsnelheid c) staat. Neemt men een 
r aket met een bepaald gewi ch t aan s truct uur (de wanden van de tanks, de motoren, de 
pompen, etc . • • ) , bvb . beta= 0.06 (6% van het hele gewicht is structuur), wat erg 
l i cht i s , dan ziet men da t indien men geen nuttige Last meeneemt men aan maximaal v 
= 2. 75 c geraakt. Een gemiddelde waarde voor c = 3000 mis Lever t dus 8.75 km/s als 
snelhe idsverandering die door deze raket kan geleverd worden. Dit is dus duidelijk 
te weinig om in een Lage baan te geraken! 
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De oplossing voor dit probleem is gelegen bij meertrapsraketten. Het voordeel van 
dèze raketten is dat tijdens de vluch t de (struktuur)massa, die geen dienst meer 
doet, afgeworpen wordt, zodat daarna slechts een kleinere massa dient versneld 
worden. Men kan het aantal trappen opt ima li seren, rekening houdend met het feit dat 
bij hogere trappen beta steeds hoger wordt (de st ruktuurmassa zelf blijft konstant, 
doch verhoudingsgewijs neemt dit bedrag toe), de Lagere betrouwbaarheid van een 
raket uit bvb . 10 trappen en de hogere kostprijs (de motoren zijn de duurste 
stukken). Zo komt men meestal tot raketten met 2 tot 4 trappen. Raketten met 2 
trappen worden meestal op symmetr ische manier omringd door aanjaagraketten Cop 
vloeibare of vaste brandstof). De vierde trap van een raket is meestal bedoe ld voor 
interplanetai re reizen, of voor banen waar veel baanveranderingen voor nodig zijn om 
er te geraken . 

De trappen zelf bestaan in principe telkens uit - dezelfde elementen: een tank voor 
oxydans , een tank voor brandstof , een of meerdere motoren en pompen. Indien meerdere 
motoren voorhanden ZlJn, probeert men meestal voor elke motor zijn eigen 
stuwstoftoevoerleidingen te voorzien. De toevoerleidingen zelf lopen meestal Langs 
de buitenkant van de reservoirs (en dus van de raket), maar soms ook rechtdoor de 
andere tank . Indien beide tanks aan de uiteinden bolvormig zijn, wordt een 
tussenstuk voorz i en dat meestal geprofileerd is om gewicht te besparen. Bij sommige 
Russische raketten bestaat dit zelfs uit een staafvormige construct ie (wat 
waarschijnlijk zijn nadeel heeft voor de aerodynamische wrijving). In de meeste 
tanks zitten nog kleinere bol vo rmige tanks voor het aandrijfgas of aandrijfvloeistof 
die de kleppen openen en sluiten. Bij cyrogene combinaties als LOX/ LH zal men Helium 
als aandrijfgas gebruiken, daar dit de enige stof is die nog v loe ibaa r is op 
temperaturen van v loeibaar water stof. 
Het stuurmechanisme ( indien bestaand) bevindt zich meestal boven de derde trap, en 
het verzorgt de controle van de koers en het afwerpen van alle trappen . Het contact 
met ondergelegen trappen gebeurt door elektr isc he Leidingen die meestal op de wand 
van de raket Liggen. 
Tijdens de vlucht wordt het omhulsel dat rond de satelliet zit, meestal afgeworpen 
op een hoogte van ongeveer 100 km. Daar is de Luchtwrijving al zo gering dat een 
klep voor aerodynamische redenen overbodig wordt. 
Bij het ontkoppelen van de Laatste trap met de satel liet, wordt bij Ariane bvb. de 
raket aan het spinnen gebracht, de bevestiging van de satelliet met de raket wordt 
m.b.v . explosieve bouten Losgemaakt. Daarna zorgt een veer voor een beweging van 
elkaar weg en wordt de raket in een andere orientatie t.o.v. de satelliet gebracht. 
Door het spinnen is de satelliet gestabiliseerd. Sinds de ontploffing van de 
Arianevlucht die Spot 1 in de ruimte bracht, wordt ook alle brandstof en oxydans uit 
de raket gespoten. De ontploffing van de derde trap van Ariane was wschl. te wijten 
aan het opbouwen van druk door opwa rming van de derde trap en gasvormig worden van 
de stuwstoffen. Bij zgn . hypergol e brandstoffen die ook corrosief zijn, kan het 
voorko men dat een van beide produkten zich een weg vreet door de buizen of wanden 
heen en bij contact met de andere stuwstof tot ontp l offing komt. Er zijn tot nu toe 
reeds een 30- tal objecten geexplodeerd, waaronder heel wat raketten. Het is zelfs zo 
dat zowat de helft van de objec t en die in de ruimte door NORAD waargenomen worden, 
te wijten zijn aan de ontploffing van een object. Volgens mij zijn de mees te van de 
zgn. brandstoflekken die wij waarnemen echter gewoon verl iezen van stuwstof doorheen 
de raketuitlaat t.g.v. de hoge druk die de stuwstof in de reservoirs bezitten. De 
tanks zelf staan immers mees tal op een druk die hoger is dan de atmosferische druk. 

Ik vermoed dat deze wat technische uitleg een beter begrip van wat vo l gt zal 
toelaten. 

Literatuur: 

1 . Kursus ' Satel lieten', E. Slahcmuylders (ESA) aan de RUG (91) . 

Vergadering 28/9 : foto's 
-------------------------

Twee foto's van ons bezoek aan Pierre Neirinck op 2819 LL. Ik hoop dat ze wat 
doorkomen op de copies . Bovenaan ziet u Pierre (rechtstaand) met 1 van zij n ta l loze 
pakjes steekkaarten . Op de achtergrond zie t u van Links naar rechts: Tristan Cools, 
Patrick Wils, Bram Dorreman (gedeeltelijk verschholen achter Pierre) en Tim Daniels. 
Ik vermoed dat achter Tim zich ook nog Werner Depoorter bevindt. 



Onderaan ziet u de ganse groep voor Pierre z1Jn huis op de dijk van Malo-Les-bains 
(nr. 117). Van Links naar rechts kunt u herkennen : 
Kurt Dequick (JVS Quasar), Patrick Wils, Leo Barhorst (Nederlandse WG Kunstmanen
penningmeester), Tim Daniels (Volkssterrenwacht Urania), Wim Holwerda 
(hoofdredacteur van 'De Kunstmaan', tijdschrift van de Nederlandse WG Kunstmanen), 
Kurt Jonckheere CJVS Quasar en u voor de rest natuurlijk overbekend), Pierre 
Neirinck, Tristan Cools, Bart De Pontieu, Werner Depoorter CUrania) en Bram 
Dorreman. Fotograaf van dienst was Christian Steyaert, onze VVS-voorzitter. 
These are two photos from our meeting on 28/9/91 in Malo-Les-bains, France. Upper 
photo: Pierre Neirinck surrounded by (from Left to right) Tristan Cools, Patrick 
Wils, Bram Dorreman and Tim Daniels. 
Lower photo: Cleft to right) Kurt Deqsuick, Patrick Wils, Leo Barhorst, Tim Daniels, 
Wim Holwerda, Kurt Jonckheere, Pierre Neirinck, Tristan Cools, Bart De Pontieu, 
Werner Depoorter and Bram Dorreman. Christian Steyaert took bath photos. 
Please excuse us for the Cpossibly) bad quality of the pictures. 



Programma-overzicht - Survey of programme 

Vanaf deze maand wordt het programma uitgebreid en ingedeeld in code-groepen of 
categorieen. De volgende codes zijn voorzien: 
These are the codes which are used in the new programme: 

n 

p 

b 

? 

s 

A . 

blote oog object (meestal helderder dan magnitude 4). 
naked eye object (mostly brighter than magnitude 4). 

object geschikt voor positiemetingen, meestal vrij heldere 
Amerikaanse spionagesat~Llieten, baanelementen onzeker. 
object for positional measurements, mostly bright secret 
american spy sats, orbital elements uncertain . 

flitsobjecten die iets makkelijker zijn dan de rest door hun 
helderheid of flitspatroon. Zijn volwaardige flitsers en dienen 
dus evenveel waargenomen te worden. 
flash-objects which are Cdue to their brightness or flash-pattern) 
more easy to measure, intended for beginning observers, but other 
observers as well . 

erg belangrijke objecten die een verrassende flitsperiode evolutie 
vertonen, zgn. TOP-PRIORITY. 
TOP-PRIORITY objects which showed a strange flash-period evolution. 

objecten waarvan het flitsgedrag ofwel niet bekend is (nieuwe 
satellieten), ofwel Lang niet waargenomen is (achtlingen) ofwel 
dient bevestigd te worden. 
objects of which the flash-behaviour is not known (new satel l ites), 
or should be confirmed. 

objecten die het Laatst Steady waargenomen z1Jn, doch tot een 
risicogroep behoren en waarvan dus verwacht wordt dat ze opnieuw 
zullen beginnen flitsen (meestal achtlingen). 
objects which were observed Steady, but are suspected to restart 
flashing (mostly octet-launchers). 

objecten met een Lange flitsperiode die aan het uitflitsen zijn 
(meestal boven de 40 s) en nog steeds interessant zijn. 
objects with a Long flash-period (mostLy higher than 40 s). 

(blanco), gewone programma-objecten. 
(blank), normal programme-objects. 

erg hoge objecten (meestal in een geo-transfer baan of MIDAS) die 
soms met de telescoop moeten gezocht worden. 
very high objects (mostly in geo-transfer orbit or MI DAS) which 
sometimes have to be Looked up with a telescope. 

Vanaf nu worden geen baanelementen gepubliceerd, gezien de voorspel li ngen voor het 
waarnemen voldoende zijn en gezien de meeste waarnemers toch hun eigen baanelement en 
op de Flash-disk krijgen. De Recent Observations worden gegeven voor ob jecten in 
volgende categorieen: ! b - A? en de blanco's. 
Dit zijn dus alle flitsers of would-be flitsers. 
De voorspellingen worden gegeven voor : n ! b? en de blanco's . 



Orbital elements will no Langer be published, they can be found on the Flash 
The Recent Observations are given for the following categories · 1 b - A ? and 
blanks. These are all the flashers or suspected flashers. 

TOP-PRIORI TY OBJECT$ : ! 

disk. 
the 

73-109B: door BD flitsend gezien, dringend bevestigen - was seen flashing by BD, 
should be confirmed urgently. 

81-59B: zie 73-109B. 

82-51B: door MM flitsend gezien, dringend bevestigen - was seen flashing by MM, 
shou ld be confirmed urgently . 

84-109B: door PN flitsend gezien, dringend bevestigen - was seen flashing by PN, 
should be confirmed urgently. 

86-100B: zie 73-109B. 

87-51J: blijft top-priority, want is al maanden quasi-constant in periode - remains 
top-priority stuff, because it has been cons tant for months. 

87-57B: werd door TC verschillende keren flitsend gezien, moet dringend bevestigd 
worden, misschien zitten we wel in een dalende tak - has been seen flashing by TC 
several times, should be confirmed to check is it's not going down in per iod. 

88-23B: Laatste meting van PEW moet bevestigd worden - most recent measurement of 
PEW should be conf irmed. 

88-78A: nieuwkomer in het programma - new in the programme. 

88-78B: zie 88-78A 

91-29B: is misschien zachtjes aan het dalen - is perhaps slowly going down. 

BEGINNERS : b 

76-19A: meestal erg goed te meten, soms enorm snel f li tsend in treintjes - mostly 
easy, naw and then very rapidly flashing. 

78-18B: zie 76-19A. 

88-1A: vrij helder - quite bright. 

89-59B: vrij eenvoudig te meten - fairly easy to mea sure. 

90-4B: zie 89-59B. 

90-46B: blote oog flitser - naked eye f l as her. 

91-6B: zie 89-59B. 
91-41B: zie 76- 19A. 
91-42B: zi e 76-19A . 

TO BE CHECKED ? 



67-53A: verschillende flitsen werden gezien door BDP in augustus - seve ral flashes 
seen by BDP in August. 

70-36J: Laatste meting Langer dan 1 jaar geleden - most recent observation older 
than 1 year. 

71-41J: zie 70-36J. 
72-57J: zie 70-36J. 
73-104J: zie 70-36J. 
74-24J: zie 70-36J. 
75-16J: zie 70-36J. 

76-518: vermoedelijk foute identificatie van BDP en PA, toch nog eens checken 
probably wrong identification by BDP and PA, to be conf1rmed. 

78-SJ: zie 70-36J. 
78-56J: zie 70-36J. 
80-12J: zie 70-36J. 
80-58J: zie 70-36J. 
80-102J: zie 70-36J. 
81-22J: zie 70-36J. 
82-73J: zie 70-36J. 

84-438: eens kijken hoe hoog de periode werkelijk is - should be checked to see how 
high the period really is. 

86-188: 1 flits gezien (van mag -1) door BDP, eventueel f oute identificatie - one 
flash seen by BDP <mag -1) , perhaps wrong identification. 

90-238: zachtjes naar beneden aan het gaan? - going down slowly? 

90-838: het is al weer een tijdje geleden ... - it has been some time since the most 
recent observation . 

91-SOF: nieuw in het programma - new in programme. 
91-51H: zie 91-SOF. 
91-68G: zie 91-SOF. 
91-728: zie 91-SOF. 
91-78G: zie 91-SOF, nog niet voorspeld in dit nummer. 

HIGH OBJECTS : A 

61-18A: kan soms erg helde r z1Jn (zoals alle MIDASsen), maar is meestal moei l ijk te 
meten <eveneens zoa ls alle MIDASsen) - can be very bright, but 
is mostly difficult to measure; this goes for all MIDAS-objects 

61-28A: zie 61-18A 

62-1 0A: zie 61-18A 

63-14A : gezien de erg rare flitscurve van dit object (zie elders in deze of 

1ts 



volgende Flash), mag dit object best wel wat meer waargenomen worden, i s iets 
gemakkelijker dan de andere MIDASsen - has a very peculiar flash period evolution, 
so it should be observed a Lit tle bit more, is also a Little bi t easier. 

63-30A: zie 61-18A 

65-8A: zit op 32 gr. inclinatie, maar wel op 2700 km, dus te zien van onze streken -
32 deg. inclination orbit with orbital height of 2700 km, might be a problem for 
very high Latitude observers. 

65-34A: zie 65- 8A 

66-568 : soms moeilijk te meten - can be difficult to measure at times. 

70-103A: zie 66-568 

71-1168: Geo Transfer Orbit; is meestal goed te zien, zelfs bij grote hoogtes 

80-878: GTO 

81-1 88: GTO 

81 -1 198: GTO 

73-69J 
85-118 

71-86J 
76-8J 

80-268 
85-23J 

72-87J 
76-54J 

82- 40J 
86-2J 

73-37 J 
78-91J 

LONG PERIODS : -

82-1028 
86-42J 

74-72J 
79-24J 

83-2J 
86-708 

83-69J 
88-58 

STEADY : S 

75 -45J 
79-84J 

75- 86J 
81-74J 

NAKED EYE 08JECTS : n 

84-1J 
89-428 

78-64A: Seasat, kan erg helder worden, maar ook erg zwak - Seasat, can be very 
bright, but very faint too. 

80-89A: ? 

85-978 : Zenit-raket, kan tot mag 2 worden. - Zenit rocket, can become as bright as 
mag 2 . 0. 

86-1 7A: MIR, kan negatieve magnitudes halen, voorspellingen z1Jn echter helemaal 
niet nauwkeurig door de maneuvers - MIR, can become extremely bright, but is hard to 
predi et. 

87-418: zie 85-978. 
88-398: zie 85-978 . 
88-1028: zie 85-978. 

90-58A: Gamma Ray Observatory 



90-75A: ? 

91-24A: Almaz-1, moeilijk te voorspellen - Almaz-1, difficult to predict. 

91-50A: ERS-1, is nogal wisselvallig, maar kan zeker to mag 1 worden - ERS - 1 . 

91-638: UARS, tot mag 2. 

Merk op dat voors pel l ingen van Lage objecten op 
voorspe llingsperiode flinke afwijkingen kunnen ver t onen. 

POSI TI ONAL 08JECTS : p 

84-122A: KH-11 
88-1068: Lac ross e 1 
90-508,C&D: NOSS , new generation. 
91-17A: Lacrosse 2 
91-178: Lacrosse 2 rocket 

70-1068 
72- 89A : nieuw - new 
76-118J 
77-44A: nieuw - new 

NORMAL PROGRA MME : 

77-79J: nog steeds goed te meten - sti ll well defined period 
78-42A: ni euw - new 
78-96A: 
78-109J : 
79-17A: nieuw - new 
79- 308: nieuw - new 
81-59A: 

het e inde van de 

81 -116J: goed in het oog houden de eerstkomende maanden - to be observed regularly 
the coming months. 
82-558: 
82-668 : 
83-488 : 
84-468: 
84- 52J : nie t voorspe ld door gebrek aan baanelementen 
85-228: mag nog eens bekeken worden - s houl d be looked at again 
85- 418: zi e 85- 228 
85-1 168: 
86-19C: knap ! - nice! 
86-378: 
86-61A : enkel voor het plez ie r - just for f un 
86- 92J: 
86-938: i s b l ijkbaar ve r sne l d - case of refiring? 
87-3A : 
87-53A: knap! - nice! 
87-1068 : 
88-16J : 
88-19A: nieuw - new 
88- 628 : 
88- 99A : dringend een sbekijken - to be observed urgently 
89- 25J : 
89- 688: 
89-89A: nieuw - new 



90-28A: nieuw - new 
90-29J: 
90-36B: 
90- 38B: valt weldra terug - predicted decay end of december 91 
90-78B: fascinerednd - fascinating 
90-810 : moeilijk - difficult 
91-7B: 
91-9J: 
91-13B: blijven volgen, na zijn versnelling - be aware of new accelerations 
91-19B: 
91-21B: 
91-S9B: 
91 - 618: 

Recent Observations give 
Name of object : total number of observations : 
Three most recent observations with date, observer and period (steady, irregular or 
not measured when blank). 

Waarnemers in de Laatste maanden - Observers during the Last months 

Augustus was, als naar gewoonte, onze topmaand met maar liefst 1132 waarnemingen! 
Indrukwekkender i s nog het aantal waarnemers: 26. 
August was a big hit for our obse rvations (as usual, due to trips of some observers 
to p l aces wi th a better climate). No l ess than 1132 observations were made by 26 
observers. 

AS Alex Seidel, Stade/Elbe , Germany 
BD Bram Dorreman, Achel, Belgium 
BDP Bart De Pontieu, Oostende, Belgium 
DIB Dietmar Buettner, Chemnitz, Germany 
IL Inge Leyssens, Edegem, Belgium 
JC Johan Claes, Oostende, Belgium 
JDW J ean De Weerdt , Gistel, Belgium 
JOP Joel Piraux, Marsei lle, France 
JS Jan Strobbe, Eernegem, Belgium 
JVW Jeroen Van Wassenhove, Nazareth, Belgium 
KJ Kurt Jon ckheere, Oostende, Belgium 
KVG Karin Van Genegen, Mortsel, Belgium 
LB Leo Barhors t, Alkmaar, The Netherlands 
LW Leo Wikholm, Helsinki, Finland 
PA Peter Aneca, Bredene, Belgium 
PEW Peter Wakelin, Sunningdale, UK 
PS Patrick Schmeer, Saarbruecken-Bi schmishe im, Germany 
PW Patrick Wils, Sint-Katelijne-Waver, Be lgium 
RE Russell Eberst, Edinburgh, Scotland, UK 
SL Stefan Lobet, Kontich, Belgium 
TC Tristan Cools, Brugge, Belgium 
TID Tim Daniels, Edegem, Belgium 
TK Takeshi Kawabata, Yokohama, Japan 
VG Vincent Gathot, Eernegem, Belgium 
WD Werner Depoorter , Halle, Belgium 
WH Wim Holwerda , Loon-Op- Zand, The Netherlands 

September i s traditionee l een wat rus tiger periode, met dit jaar toc h nog steeds een 
400-tal me t ingen. 
This year coverage of our program-satel li tes in September was very good with over 
400 mea su rement s . 



BD Bram Dor reman, Achel, Belgium 
JVS Jan Van Steelandt, Gi s tel, Belgium 
KD Ku rt Dequick, Bredene, Be l gium 

KJ Kurt Jonckheere, Oostende, Belgium 
LB Leo Barhorst , Alkmaar, The Nethe rlands 
LW Leo Wikholm, Hel s inki, Finland 
MM Mike McCant s , Aus tin, Texas, USA 
PEW Peter Wa kel in, Sunningdale, England, UK 
PS Patrick Schmeer, Saarbruecken- Bisc hmi s he im, Ge rmany 
PW Pat rick Wil s , Sint-Katelijne-Wave r, Belgium 
RE Russell Eberst , Ed inburgh, Scot land, UK 
TC Tr i st an Cool s , Brugge, Belgium 
WV Willy Verhaegen, Wetteren, Belgium 

Oktober 91 was al gekend als de slechtste maand sinds jaren (wat weer betreft), dat 
_ zet zich natuurlijk door naar he t aantal waarnemingen: 208. 

October 91 was already known for it s extremely bad weather all over Northern-Europe. 
This i s we l l reflected in the total number of observations: 208 . 

AS Alex Seidel, Stade / Elbe, Ge rmany 
BD Bram Dorreman, Achel, Belgium 
DIB Dietmar Buettner, Chemnitz, Germany 
FW Frank Wei ssferdt, Selters, Germany 
KAH Ka i Hama"Lainen, Lappeenranta, Finland (sorry Kai, my printer can ' t handle all 
these dots on the a's in your name) 
KD Kurt Dequick, Bredene, Belgium 
KJ Kurt Jonckheere, Oostende, Be lgium 
LB Leo Barhorst, Alkmaar, The Netherlands 
LW Leo Wikholm, Hel s inki, Finland 
PEW Peter Wakelin, Sunningdale, England, UK 
RE Russel l Eber st , Edinburgh, Scot land, UK 
TC Tristan Cools, Brugge, Belgium 
WV Willy Verhaegen, Wetteren, Belgium 

Steady objec t en 

Volgende objecten werden steady gezien i n de voorbije maanden. 
These objects were seen steady in t he most recent months . 

67-1028 
78-4A 
81-3B 
85-42A 
87-988 

69- 84A 
78-34B 
81-120G 
85-100B 
88- 50R 

70-1028 
80-3B 
82-69B 
86-39B 
88-64A 

73-98B 
80-7B 
82-87B 
86-73A 
90-81A 

75-27B 
80-8B 
83-48 
86-86B 
90-1.04B 

CRRES SAT~LLiTE <Satellites> 
GARY EMERSON 

76- 78B 
80-228 
83-238 
87-27B 
91-1 7A 

77-628 
80-56B 
83-1088 
87-54A 
91 - 32A 

77- 1098 
80-97B 
84- 11 1B 
87-55B 

About three weeks ago the CRRES satellite suffered a fatal battery 
explosion. They have had battery probl erns for sorne time and this 
explosion is probably a result of over heating. Observers are 
encouraged to look for debris in t he area of the satellite. 
Any positive observations should leave details o f the obs here and 
I will inforrn t he ops people. 

Gary Ernerson 
Barnard Observatory 
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Lacrosse 3 Alert' 

A Titan 4 rocket was launched from Vandenberg AFB on 8 Nov 91 at 07 : 07 UTC . 
It is believed to have been car rying Lacrosse 3, a radar imaging military 
reconnaissan ce satellite. 

The element set given b elow is intended for these who might wish to search 
for the satellite ; the orientation of the plane is correct, assuming a 
Lacrosse 2 type orbit, however, the satellite's positi on within the orbit 
is not known; therefore, to find the satellite it will be necessary to searc 
the entire orbit. Lacrosse is typicall y about magnitude 2 on high elevatior 
wel l illumminated passes, and it i s distinctly or ange-red in colour , so a 
naked - eye search is feasible. 

Based on Lacrosse 2, we can also expect a large roc ket body , in an 
approxirnately 416 km by 660 km orbit . 

The ~atellite's orbit is just beginning to enter e vening visibility i n the 
Northern hemisphere; at 55 N it wi l l be well p laced for observation by abou 
20 Nov; the latitude of visibility is gradual l y moving southward . 

·:; t a~·- t r: 21 

Lac r·c·::se ~S '? 18.0 4 .5 <).\) "":?" C1 ·-· . ; 

1 99999U 99999 A 9 1312 . 2 6 944445 . 00001700 00000-0 00000-0 0 05 
2 9999° 68 . 0000 :29.3000 0001000 0. 0000 14.66444300 00 

e ndn21 

Lacrosse 3 gestartet? 

Am Wochende wurde eine Titan ~ mit einer geheimen militaerischen Nutz
last gestartet, bei der es sich urn einen Radarsatelliten vom T~p 
Lacrosse handeln soll. Dies waere der dritte Lacrosse-Satellit. 

Lacrosse 1 wurde am 2. Dezember 1988 mit dem Space-Shuttle Atlantis 
gestartet (659 x 67~ k m, 57 Grad). Lacrosse 2 Eolgte am 8. Maerz 1991 
mit einer Titan~ (670 x 67~ km, 68 Grad). Beide S~telliten sind mit 
mag 3 auEEaellige Objekte am Sternhimmel. Auch die zehn Meter lange 
Obersture dern ~ ist ein auEEaelliges Objekt. 

Die Bahnelemente der Lacrosse-Satelliten werden von der NASA nicht weiter~ 

gegeben und koennen nur aus Beobachtungen von Amateurastronomen berechnet 
werden. Di e beiden ersten Lacrosse-Satelliten s i nd etwa alle drei Monate 
am Abendhimmel zu sehen. Wenn die Bahnneigung von Lacrosse 3 aehnlich ist ~ 

dann muesste er a lso innerhalb der naechsten drei Monate bei uns am Himmel 
erscheinen. 

R. Kracht, 11.11.91 
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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 T44 blz. en gaat dieper in op de wiskunde no~ig 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 and geostationary satellites as well. 

------~~,eurs/Authors:B. De Pontieu, C. Steyaert (editor), W. Verhaegen & P. Wils 

C H U R E 'Kunstmanen Waarnemen' 50 Bfr. 
t 17 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het hoe en waarom van kunstmanen 
emen. De voorspellingen (zoals ze in Flash verschijnen) en het rapporteren van 

aarnemingen worden nader belicht. 
ch written brochure counting 17 pages, about observational techniques of 

lite-observing. The (scientific) value of satellite-observing is also treated. 
ecome available in english by the end of 1992. 

~~~~~Ar.u~t~eurs/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 
~rtificial satellites. Up-to-date to end of August 1991. 

S 0 F T WAR E 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 

F L A S H - 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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