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al gemerkt zal hebben aan de printkwaliteit is
Flash t)iet samengesteld doo r Bart, maar door Kurt J .
Bel r- t. i ·s r11c1r:-:e~-: '·· - ... ,
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een matrixprintertje, ge luk kig met een nieuw li nt,
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kwaliteit van F lash nog z0l mee vall en.
vakantiemaan den werd natuurlijk
Een vers l a g van Leo Bar horst over zijn belevenissen tijdens
"".
rondvaart vi nd je verd er in deze flash.
..-::-.. .•·.. -'; ..
ht~n
waren van 2 tot 16 august us in Zuid-Frankr ijk .
meteoren,
vooral
satelliete n waargenomen werden.
9 1 belooft een
jaar
te worden met enkele mooie flitsers.
De groep met KJ had ook
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poginge 11 v an vo rig jaar , op onze laatste kampdag toch nog
een geosa t
ge~ien
werd! Het is zelfs gelukt om hem te
fotograferen.
o~
dia
<waarv an in deze flash nog geen afdruk gepu blicee r d kon wo r den)
te bewonderen zijn op de vo lgende vergadering ,
Oosten de do o rgaat (gedeeltelijk> op 29 september .
zou een bezoek aan Pierre Neyrinck gebracht worden.
voor ons vertrek naa r Zuid-Frankrijk hebben we nog enkele
-·' -·
derden waarnemingen \1 <:~ n B ;"· ;:1 m <=:1<ë.11"·1 l.,J'=
PPAS
toegevoegd.
(;:1:::r·1
nog op een disk, die wegens een misverstand ergens
in
Ci!.-1 i s-f::.1~ ~- :;:;!
J. \:.:l
van de
die
i:::!r· ·:;H:~n s
i n c•kti::ib i::.~ i"' zal -..,.1e1-:.;chi._·j:-"1en zaJ. b ijn.::l 19000 i>Jaa.r-nernin·;ten
bev atten.
Personen die een gedrukt exemplaar willen. moeten dit
zo
v lug mogel i jk melden (zie vorige flash).
Ve
diskettenservice begint vlot te lopen. er z1Jn reed s 9
ge i nter1
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Deze Flash i s vooral gevuld met waarnemingsnieuws, met nog een klein
berichtje over
het
gedrag van de 91-138.
De Two
line orbital
ele ment s en de voorspellingen zijn i n hetzelfde fo rm aat
als
in de
Enkele nieuwe flitsers werden i n het primaire p t-ogramma opgenomen.
In deze flash bevindt er zich geen
ve r slag van
de
r ece nte lan ceringen. Dit omdat ook Bram weleens vakantie neemt .
In volgende fla sh ku n t u dan een uitgebreid verslag verwachten .
In de nabiie toekomst staat een verdere verwerking van de Russische
z.a J.
worden op fou tjes , en zul len de opmerkingen gecontroleerd
In
de verde re to ek om st zal een nieuwe
chu re versch i jnen.
Tot 29 s eptember!

(en iets uitgebreidere)
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(redacteur ad interim)

can see , this Flash isn't edited by Bart.
Because he
is
in Germany f o r the moment. this issue is edited by Kurt
iT1 ad •::: a 1 o t
of
A geosat was see n and fot og raphed . ( <::1 p r- i n t
hl i l 1

Volume 2 will appear in the beginning of october.
Peopl•2
a
p ri nted version s hou ld contact us
end of
The PPAS is going up to 19000 observations.
Next issue ~i ll again be edi t ed by Bart.
F'F'AS.
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Vergadering 28 September 1991
Op 28 september e.k. gaat de volgende vergadering van de Werkgroep door in de
Lokalen van JVS Quasar, Schildersstr. 2 in Oostende. Hieronder of elders in deze
Flash vi ndt u een kaartje van Oostende. Mensen die met de trein komen Laten best
iets weten in de week voor de vergadering. Er zal geprobeerd worden iedereen van het
station af te halen.
Om 10h30 's morgens zouden we al beginnen met de vergadering. Op de agenda staan
o.a. discussie over de baanelementenservice (nut to nu toe, kostprijs, •.• ),uitgave
van de PPAS 2, samenstelling van het programma in de toekomst, eventuele brochure
van de WG, een nieuwe techniek om rotatie-assen te bepalen, demonstratie van
recentste SatFLash en nog wat resultaten van het PPAS-onderzoek van Kurt Jonckheere.
Eigen agendapunten zijn steeds welkom.
Na deze vergadering zouden we dan gaan eten in Oostende. Na de middag (tegen 14, 15
uur) vertrekken de geinteresseerden dan naar Duinkerken om een bezoek te brengen aan
onze Franse collega Pierre Neirinck.
Iedereen is (als steeds) welkom.
P . S. En natuurlijk mag u ook een verslag verwachten van de
visuele en fotografisc h e waarneming van een geosat!

:

Waarnemingsverslag LB
Van 12 juli tot en met 11 augustus 1991 heb ik mijn
vakantie doorgebracht varend door Nederland. Aan boord van de
motorboot Alja hebben we een grote acht gevaren vanaf Alkmaar
met als zuidelijkste punt Roermond. Onderweg op v erschillende
mooie plekjes aangelegd. Niet alleen mooi wat betreft de
omgeving maar vooral als waarnemingsplek. Bijna geen storend
licht uit de omgeving en rondom vrijwel vrij uitzicht op de
Vooraf had ik voor deze periode de voorspellingen gedraaid. Het was een heel pak voor de hele nacht en vier weken.
Als station heb de cordinaten van midden Nederland gebruikt,
zodat over de hele reis de afwijkingen niet al te groot zouden
zijn. Het enigste wat ik niet vooraf kon bepalen was het we er.
Zou het net zo goed worden als vorig jaar? Waarschijnlijk
niet, maar enkele fraaie nachten moesten er toch wel kunnen
k Ctflir:=:t",

M

Gedurende de reis heb ik een waarnemingslogboek bijgehouden. Alle waarnemingen zijn op de beke n de wijze via Satflash
op diskette gezet voor verwerking in de PPAS.
Alle tijden in het overzicht zijn in UT. De datum slaat op de
avond/nacht; dus 12 juli is de nacht van 12 op 13 juli.
l_.J 1 i
Noord-Hollandskanaal bij Purmerend.
Veel sluierbewolking en harde wind. Geen waarnemingen.
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Het ziet er redelijk uit. Wel wat sluierbewolking en
vliegtuigstrepen. Naar het westen toe last va~ een
straatlantaarn. De zwakke J-objecten vallen weg in de
lichtschijn. Veel hinder van strooilicht. Alleen satellieten die hoog boven de horizon komen zijn te zien. Het
wordt ook wat vochtiger; de lenzen van de verrekijker
beslaan regelmatig. Een van de laatste lanceringen, de
91-418, voor het eerst gezien. Lukte niet goed in het
zuiden, maar fl i tste duidelijk in het noordoosten. De
nieuwste flitser, 91-428 , niet ku n nen waarnemen vanwege
opkomende bewolking. Vannacht 7 waarnemingen.
15 juli

Maarssen

B•21'Jol kt

Be~...io 1 kt.

17 juli
Liggen in een bocht van de gekanaliseerde Linge. Eerst
bewolkt; om 22.15 wat opklaringen en een poging gewaagd.
Een satelliet wel gezien, geen meting en 1 waarneming.
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He l e dag regen en
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s-avonds bewolkt
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20 juli
Sluis 5 Zuidwillemsvaart
Naar de avond klaart het op. Later meer bewolking en
regen in de nacht.
~2

i"~ 1 :i.
Sluis 5 Zuidwillemsvaart
Mooie dag . Vrijwel onbewolkt in de middag en 's-avonds
helemaal onbewolkt. Geen last van lantarenpalen en stads1 icht. Rond middernacht langzaam opkomende mist vanaf het
water en moeten stoppen. Jammer; bet was een mooie helde re nacht. De melkweg was fraai te zien. Ook een Perse i de
gezien, spoor was zeker 60 graden lang en lichtte na .
Vannacht 12 waarnemingen; totaal nu 20 .
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juli
Gemeentehaven Helmond
Ev· i ·'5 vanavond slui er bewolking. In zenit
heldet· .
Rondom nogal wat last van straatlantarens en omgev ings1 icht. Na een uurtje te veel sluierbewolking om ve rder
waar te nemen. Drie waarnemingen gedaan. De 91-418 was
lastig vanwege ongevingslicht; 1 flits gezien v an mag+!.

23 jul i
Gemeentehaven Helmond
Overdag strak blauwe lucht. I~ de avond van het westen
uit opkomende bewolking. Niet kunnen waarnemen.

24 juli
Gemeentehaven Weert
Tegen 20 . 30 trekt het helemaal open. Af en toe wolkenflarden. Van de 89-688 enkele flitsen gezien , geen meting
vanwege wolken. Na waarneming van de 90-178 meer bewolking en gestopt. Totaal nu 21 stuks.
25 juli Weert Sluis 16 Zuidwillemsvaart
Be~"Jc1l
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26 juli Weert Sluis 16
Deze plaats is niet ideaal. Aan de oostzijde hoge bomen
en rondom last van straatlantarens. 1 waarneming.
27 j uli Weert gemeentehaven
We liggen nog steeds bij Sluis 16, maar ik ben om waar te
nemen teruggegaan naar de andere zijde van de sluis naar
de gemeentehaven. Hier bijna geen verlichting en rondom
vrijwel onbeperkt zicht . Vannacht voor het eerst deze
periode de 91-138 waargenomen en zit nu onder de 9 seconden. Lijkt erop of hij weer een versnelling heeft sinds
de meting van TC op 28 mei; 10.32 en van LB op 1 j uni:
10.0. Blijven volgen' Geldt ook voor de 85-1168. In me:l
1986 wordt 11 sec gemeten. in oktober 89 112 sec ( S) en
in mei '91 weer 25 sec . Nu 22.7; lijkt dus te versnellen
o::•P dit momt:!nt .

Om 02.15 gestopt. Het begint al weer lichter te worden
maar erger is het vocht. De papieren zijn met druppels
dauw bedekt en regelmatig beslagen lenzen. Het was een
goede waarnemingsnacht ondanks het stoorlicht van de net
volle maan. Door toch nogal wat vacht in de lucht een
aantal zwakkere objecten niet gezien. Enkelen geen meting
kunnen doen door de lange periode en maar 1 flits gezien.
Ook enkele metingen mislukt door vochtproblemen met de
digitale stopwatch. Resultaat van deze nacht:
waargenomen van 20.50 tot 02.20 = 5.5 uu r = 330 min.
12 metingen, 7 wel gezien geen meting. 11 wel gezocht
niet gezien; totaal 30 satellieten gevolgd.
Dus gemiddeld elke 11 minuten een satel l iet .
28 juli Weert gemeentehaven
Rond de middag wolkenvelden, later knapt het op en wordt
het walkenloas. Het is nu niet zo vochtig als afgelopen
nacht. De lucht is transparanter. meer zwakkere sterren
te zien. Geschatte grensmagnitLide (met de kijker) is 7.
Tijdens het volgen van de 90-178 kruiste om 22.15 n e t na
de passage van Polaris een groep SSU ' s l oodrecht de baan
van de 90-178. Helderheid constant mag+5 . Naar aanleiding
van het artikel in Flash 47 van augustus 91 de banen
doorgerekend van de 90-50 B.C en D. Klopt met de waarneming. Eerst kwam het B-object, iets schuin e ronder de D
en op gelijke hoogte als D wat verder er achter de C. Dit
als de berekende tijden kloppen met de gegevens uit
Flash. Fraai gezicht zo'n groepj e van drie in het beeldveld van de kijker.
De 91-418 kwam ca 4 min eerder dan de voorspelde tijd. De
90-138 blijft langzaam zakken in p eri o de. Om 00.50 gestopt vanwege storend maanlicht in het zuiden en morgen
weer vroeg op om naar Roerm o nd te va r en.
Vannacht 21 metingen, 1 gemist doo r SSU ' s en 16 niet
gezien, voornamelijk J-objecten.
Mogelijke oorzaken van het niet zien van satellieten:
1e zwak object
2e storend licht van maan of omgeving
3e beslagen lenzen door dauw o f opkomende (grond>mist
4e oude baangegevens, hoewel niet zo van belang voor de
J-objecten.

29 juli
Roermond Oolterplas
In de middag aangekomen in een gr indg at nabij Roermond .
de Isabellagriend een onderdeel van de Oolterplas. Wellicht alleen wat last van licht van d e nabi jgeleg en Sluis
Linne. Het is vanavond prachtig helder. Geen l ast van
storend licht en de maan is n og niet o p. De 91-138 blijft
versnellen; twee passages waa r genomen. Vannacht 22 metin gen, in totaal nu 80 stuks. 13 objecten niet gezien. Het
is de derde opeenvolgende waarnemingsnacht en ook overdag
aktief . Wordt om 00 . 30 wel slape r ig en stop.
30 juli
Roermond Oolterplas
Vanavond is er sluierbewolking en opkomende bewolking van
een onweersfront dat vooral in Belgie heeft huisgehouden.
Wij. hadden alleen een erg harde wind en regen.

31

jul i
Leuk e rheide
Het re k rea ti e gebied ligt in d e b uurt van Bergen (Limbu r g ) . Moo i e omge v ing en geen s torend licht. Wel veel
nevel , ee n k ring om de maan en a lle en de helderste ster r en z i jn te zi e n. Geen waar n em ingsnacht.

01

a ug
Leu kerhei d e
Het ziet er naa r uit dat h e t een goe de waarnemingsnacht
ga at wor de n. De lucht breekt open en de wind valt weg .
Het wate r is nu spiegelglad; de z o n zakt weg in een
nevelband op de horizon. Zelfs met het blote oog zijn
enkel e grote zonnevlekken te zien . De eerste sterren
verschijnen in een strak blauwe lucht die langzaam zwart
wordt. Tot 23.52 waargenomen en gestopt vanwege opkomende
nevel en sto r end maanlicht. Vannacht 17 metingen; totaal
97 s tuks van 31 verschillende satellieten. Een wel gezien
geen meting en 8 wel gezocht maar niet gezien

02 aug

Niftrik
in oude Maasarm nab i j Wijchen. Vrij veel bewolking en a ls het donker wordt komt er nevel opzetten. De
v o lgende morgen potdicht van de mi s t en pas laat vertrokken.

Zand ga t

03 aug
Heus den
Liggen l a ng de oude stadsmuur in de jachthaven . Niet al
te veel s toorlicht. Wel af en toe overtrekkende wolkenflarden, waardoor enkele satellieten niet waargenomen. De
91-138 is nu duidelij k langzamer dan eergiste ren. Zou de
versnelling gestopt zijn? In de gaten houden . Jammer
genoeg de v olgende passage niet gezien. Om 23.23 tijdens
het wachten op de 85 - 2 3 J passeerden de 90-50 BCD de
zoekba a n, v lak onder Lambda en 2 Draco; mag+6. Volgens de
l a ter e berekingen weer in de volgorde B D C. B .en Dop de
ze lfde hoogte en C iets schuin onder D. De 85-23J ca 3
mi n uten l a t e r dan berekend waargenomen. Om 00 . 16 voor het
eer s t d e 84 - 46B gezien. fra a ie flit s er. Hierna gestopt
v anwege o p komende bewolking. Vannacht 18 metingen, 5 niet
g ez ien e n 7 geen meting.

04 aug
Ark e l
We ligge n op vrijwel de zelfde plek als op 17 juli .
Overdag erg warm en broeierig. In de avond klaart het op.
Om 21.06 pik ik toevallig twee mag+5 objecten op in de
zelfde baan circa 7 graden uitelkaar (beeldveld van de
kijker). Fraai gezicht als ze van mu And naar alfa Peg
(21.08) bewegen . Latere berekeningen geven aan dat het
niet het 90-50 trio is, voorlopig nog onbekend. De 66 - 89A
v oor het e e rst waargenomen; la s tig object niet zozeer de
helder he id, mag+3, maar de v ele s econdaire maxima. Enkele
h e lde r flit sen tot ma g+l en zelf s 1 tot een negatieve
magnitude met een aantal ko r te flitsen achterelkaar .
La t e r i n h e t z uidoosten afzwakkend tot mag+5. Om 21.55
een he l der object in de zelfde baan als de 90- 178 gezien,
c ir c a 1 minuut e erder dan 90-17B, mogelijk de payload?
Rond 2 2.20 veel s luierbewolking en om 23 . 11 een lastige
meting v an de 91 - 138 door wolkenflarden waar door heen de
flit s en net zijn te zien. De gi s teren gemeten stijging
zet niet door al s het aantal gemeten perioden correct is.
De tweede meting mislukt door verdwijnen in de aardschaduw, di e nu t och a lwe e r merkbaar wordt in de zuidelijke
hemel sec tor. Hi e rna ges top t vanwe g e neve l , vo c ht en
b e wo lking . Va nn a cht 8 metin gen, 9 ni e t gezien e n 1 mi slukt doo r vochtprob l eem s t o pwat ch.
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We liggen net voorbij IJsselstein aan een rusti g e o e ver
van de Ho ll ~ndse IJssel. Bewolkt.

Bewolkt en 's - avonds enkele weerlichtflitsen.
08 aug
Braasemermeer
L igplaats bij het eiland Grote Hem aan de zuidkant van
het meer . In de avond lost de bewolking op vanuit het
noo r d westen . Het is goed donker; alleen af en toe laag
overkomende vliegtuigen op weg naar Schiphol .
Om 20.55 tijdens het baanverkennen voor de 91-298 een
onbekende flitser (4.58 sec) gezien. Bewoog in ca 1 0
minuten van Rho en Pi Draco naar Eta en Theta Cepheus.
Mogelijk een r akettrap in een GEO transit baan . L ater ook
nog enige malen bekeken, geen meting.
De stijging van de 91-138 zet niet echt door . Vrij v eel
scatter in de metingen. De tweede passage vannacht geeft
~·Jel •2•:2n duid•::::1ijk hoget-e pet-iode. Mo9elijke oot-zaak fase
v•.::!t-::ö.chi 1 l.::::n?
Het blijft ontzettend helder. De Melkweg is goed te zien
en heb al diverse fraaie Perseiden waargenomen. Om 00.36
in de voorspelde baan van de 90 - 550 een steady object
ma9+5 gezien. Is wellicht de 90-55D geweest of het Ao bjec t . Op de berekende tijd de 55D niet gezien .
Hierna gestopt, er komen enige tijd niet zoveel flitsers
en het wordt wat vochtiger. Vannacht 22 metingen, 16 wel
gezocht maar niet 9ezien. In totaal nu 145 metingen.

In het verbindingskanaal van de Zaan en het Noord-Holland skanaal naast het Alkmaardermeer. Het waait hard en
en toe motregen.

af

Weer t erug op de ligplaats in de Hoornse v aart. Het
motregent . 's-Avonds geen waarnemingsweer.
Deze Vt:"1kant.ie in t~..;aal f ~-Jaat-nemin·;;_:is"nachten". de een wat
langer dan de ander, in tot~al 145 metingen gedaan van 35
verschillende satellieten. Al met al toch wel een geslaagde
waarnemingsperiode, ondanks het niet ideale weer tijdens een
flink aantal nachten.

Overzicht per satelliet

73-

:37~T

76.. - 11 ::::.J
77- 7·;;.J
78-109.J
•--, .-4

T

L""i·· ..1

26B

Lastig . Veel sec . max. Een duidelijk heldere flits.
Gemeten over 8 perioden: 20.6 s. Op 8 aug I.
Stabiele, zwakke satelliet. Mag+6.
Mooie flitser. Op 9 aug 6.7 s .
Boven de 50 s . Wel goed waar te nemen.
Wel heel zwak gezien. geen meting.
Een keer zwak gezien, lange periode. geen meting .
Lastig object. Zwak mag+5 - +6. Periode 53 tot 61
sec. Soms S en vaak hele vlakke max. MM.

Op 8 en 9 aug gemeten op 8.3 s. Blijft een mooie
flitser die netjes omhoog gaat.
S3-- 02.J
Een keer gezien met lange periode, geen meting .
C3-· 69J
Is vrijwel S. Een keer 84 s gemeten.
::::4 ·-· ü l .J
Op 22 juli goed te meten; FF +3. Door lange periode
en onzichtbaar minimum goed opletten bij het volgen.
Op 29 juli almost S, moeilij k max. te bepalen. Op 4
aug AA +5. Pe r iode net boven de 50 sec .
Voor het eerst waa r genomen. Flitst mooi: FF +4 met
4.7 tot 4 . 8 sec. Stijging zet door (zie Flash 46).
Goed te meten . Mag+4 en rond de 36 s .
Op 28 juli lastig te volgen door lange period e van
50 s en onzichtbaar minimum. Op 3 aug heel lastig .
Twee metingen van boven d e 90 sec. Mogelijk dp?
::::5-- 41B
Op 21 juli al 16.1 s. Stijgt doo r.
:;::::; ·- l l 1.:. B
Zie boven bij 27 juli.
::=:t.- 17P1
De MIR blijft een mooi gezi cht bij overkomst. Helderheid mag 0 of zelfs negatief.
Loopt op in periode van 14.2 op 22 juli naar 15.3 op
8 aug. Niet al te moeilijk ~ FF +4 .
Lastig door lange periode van 110 s .
::=:t.- 92.J
Goed max . eerst onzichtbaar min. later zwak . 35 sec.
::n- 0 ·:1B
Soms heel vlak soms scherp maximum . Rond de 50 s e c.
:;;:::;:: -- 39B
Helder mag+2 tot +3 en S. Op 3 aug vlak max en 90 s.
Door lange periode en heel vlak maximum moeilijk te
meten. I s vrij wel S. P>>6ü en schatting van 180 s .
t:f:- 102B
Helder steady object .
Hoge periode 80 tot 90 s.
::::·:1- 1 ::::B
Meestal s. een keer AA 98 s .
89-· 42B
Tegenstrijdige metingen. varieren van 50 tot 89 s .
Op 1 a u g enkele flitsen kort achte r elkaar en 1
heldet-~:: flits .
De meting van 14 juli valt buiten het patroon . Ee rst
enkele tussenflitsen . Indien N=8 dan wel rede lijk in
patroon. Voor de rest netjes lang zaam oplopend . Rond
de 1 3 ·s . FF +3 .
::::·:; - 68B
Aantal malen halve periode . Zit rond de 30 sec. Soms
heel zwak en S . Kl eine amplitude, hoewel op 1 aug
goed te meten AA en FF (hp?).
::;:·:f- ::;:~:.B
Op 29 juli vlak max MM +4 en 71 s . synodisch effect?
Op 3 en 8 aug S +6 .
·:.10- 17B
Verwachti ng van TC bevestigd: AA +4 en 80 s .
90-- 368
Ni et te moeilijk. AA +4 3 2 s .
90- 46B
Hee l goed te meten . He lder soms wel +2 en met blote
oog goed te volgen en zelfs te meten. Loopt n u gestaag op; 28 juli 3.77 sen op 8 aug 4.032 s .
90- 50BCD Zie bovenstaande tekst.
·:to - 55I:i
90 ··- 111 B
Zee r last ig door lange periode . Gemeten van mini mum
naar maximum = halve per iode en 90 s dus P= 18 0.
91- 1. 3B
TOP PRIORITY
De verrassing van deze waarneming speriode . Zie ook
hierboven . Na de licht e daling inge zet eind mei, nu
een duidelijke afname: 8 . 93 o p 27 juli en op 1 aug
al 8 . 45 s . Op 3 aug een uitschieter naa r 8 . 7 s~ 4
aug 8 . 57= 8 aug twee passages gemeten 8 . 57 en 100
minute n l a t e r 8.66 s . Rond 2 aug het keerpunt en
wee r li c ht e st ijging . Bli jven v o lgen.
91- 298
Snel oplopende periode; op 4 aug al 40 sec .
E·~n mo oie heldet- e flits •:=: t- •·1 ë1at"v at·1 de pe~- iode gestaa~;i
9 1 - 41B
oploopt: 15 ju li 4.49 0 en 4 aug al bijna 5 sec .
Het laatste pare l tje aan de hemel . Na een eerste
9 1- 42B
meting op 6 jul i van 0 . 8 s nu een g estage sti jging .
Op 2 1 juli 0 . 955 en v i a 1.0 54 op 29 jul i naar 1 .11 6
op 4 aug . ::;:1--11.::..J

163
De volgende satellieten wel geprobeerd waar te nemen , maar
niet gezien: 70- 36J , 70-103A . 72- 87J , 73- 69J, 74- 24J, 7856J, 78- 91J, 79- 84J. 80- 12J, 80- 58J, 84- 02J, 86- 02J. 90388 en 90-1148. Ook een flink aantal satellieten die ik wel
heb waargenomen, heb ik in andere nachten niet gezien ondanks
soms hoge overkomsten.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 15 aug de eer ste maal na de vakantie waargenomen en nu wel
de 70-10 3A gezien . Bijna onz ich tbaar in de kij ker, almost S
mag + 7 tot +8. Ook de 90 -388 gezien met 38 sec . Verder op de
ber ekende tijd het 90-50 trio gezien; B voorop, D 3 .42 s later
en C 10.47 s na B~ De 81-116J blijft st ijgen: 8.383 s. Ook de
86- 378 (15. 51 en 15.50), 90- 468 (4 . 18, 4.15 e n 4.19> en - 91418 (5 . 36 en 5.46) stijgen door. De 91- 13B zit nu weer op
8.55. De 89-428 op 61 s gemeten en de 91- 2 18 op 4 . 4 6 s .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++

Di amant am Abendhim me l
Der so wjeti sche Radarsatellit Almaz 1 C=Rohdiamant > is t zur Zeit am
Abendhimmel sichtbar und h at in de n naechsten Tagen noch einige spektakulaere Durchgaenge zu biet en.
Gestern abend (7 . 8.) leuchtete Almaz 1 mit mag -1 durch due nne Wolken
a l s er urn 23 : 18 MESZ ueb er de n Elmshorner Osthim mel flo~ . Beim heutigen
Westdur ch gang urn 23 : 24 MESZ e rr e ichte e r immerhin noch mag 2 . Die Durchgaenge erfolgten 3-4 Minut en frueher, a l s mit den n euest en Mo l cza n-Ele menten berechnet . In der folgenden Tabelle ist dieser Unterschied schon
beruecksicht i gt. Trotzdem koennen die Durchgae n ge meh r ere Minuten fruehe r
oder spaeter er f olgen, da der Satellit manoevriert wird. Der Sate ll it
fliegt mit ei n e r Bahnneigung von 73 Grad, zur Zeit si nd die Nord- >Sued Durchgaenge sichtbar.
R. Krac ht, 8.8 . 9 1

Geosat gezocht, gevonden en gefotografeerd!
Net zoals vorig jaar, zochten we terug naar een geosat .
De laatste
..J .
avond va n
ons
kamp was ik op zoek naar de Kopern i cus,
ui e
in
Aquarius zat.
Op het tijdstip van de voorspelling stopte
ik met
volgen en zette de telescoop stil .
Daarna zocht ·ik naar een
sterretje'
dat niet bewoog , in tegenstelling tot de ster r en.
die
wel
bew ogen .
Na een tiental minuten gaf ik het bij na op, en begon
nog wat rond te sweepen in de buurt .
En p lots zag ik het ,
tamelijk
helder
ding (helderder da n het z wakke sterretJe dat
ik
zocht>. waarmee ik bedoel ongeveer magnitude 11.5 dat niet bewoog . De
grensmagnitude van de telescoop lag toch in de buurt van 13 . 5
zodat
de geosa t redelijk opviel .
Het was wel duidel ijk dat het niet de
gezochte Kopernikus was, welke het wel was is nog n i et duidelijk.
De
andere kampleden (die nog niet in bed la ge n) kontroleerden mijn
wa ar neming.
en daarna werd een dia genomen met Jan Strobbes
foto toestel .
En ... de dia is gelukt ( hoera).
Een afdruk van de dia
en meer informatie erover zal in volgende flash verschijnen .

[b'f

Deze mooie flitser waarvan reeds 55 waarnem i11gen van verricht we r de n
1~.:: !~ r- st.
]. (~( r·1·:;:i :~~ ~::~ ~=:~ rn 'i:;. 1:2 ·::·::. t. i j ·:;i 1::: f'"1 • ( ë:\ F· r· :i. J. -·· in I~~ i )
r:i ë.~ ,::~ r" t~I a ~"Je r- !j t-: j_ j
een tijdje niet waargenomen en in Juli (dag 130 -14 0) merken we een
daling in de pariode die bl ijkbaar op zij n einde loopt.
Hoge prio !:::1 t;:~ r:;~ C1 r-,

to

r·· i 1:. •:::: i t. !

îhis
object wasn ' t seen in june , but in Ju ly( day 130-140) ,
to have had an acceleration untill august.
High priotity
---r

fl~H

i t

seems
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De vol gen de sa telli eten werden steady gezien tijdens de laat.se maand
The fo ll owin g sats we re s teady during last month.
OBSERVERS
TC, KJ, BDP, PA, JDW , JC, VG, JVW, LB, MD, PP, Tl<,.

75- 34 B
11::. .J
f,5-- l 06 B

f.5····
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Waar nemi ngsrubrie k - Observat ional F lashes
diskett8n - ser vic e draai t

reeds o p vol le toe ren .

:.::: :i. jn
·r

T

1 " •..' •

zomermaanden werde n trad i tiegetrouw weer
Zo werden i n 1991 a l meer d an 2 3 0 0
ver b roken
De PPAS bevat nu al meer dan 18000 waarnemingen!
de Molczan - file beschikken, kunnen ook
de

·:::1t!': fii '"' k k t:=: 1 :i. .j k
F1·· ;:=ink r· :ij;.::.

worden?i

i :·-:

Zt~

ic!-

DP

ene g r oep, met Bart, Peter Aneca,
Jean De Weerdt
v an Wassenhov e, namen waar
in
Ongles en Villeneuwe.
groep met KJ, Ja n Strobbe , Vincent Gathot en Johan Claes
wa r e n
g elo g eQ rd in Oraison.
Deze laats te groep bes chikte ook
telescoop zodat we de 81- 18 B konden waarnemen.
ook
gezocht naar een geosat en die werd uiteindelijk
·:;i ~::?\/Ondt::n 1
·- .t::
1
kom
na-ar-·
zelfs gefotografeerd.
Lees meer hierove r verder,
de
werkgroepv er gadering <lees ook elders) om de d i a te
ale e r er e en afdruk in de v o lgende flash komt.
t_J

momen t , n1ne observers are interested in o b taining orbital
e l e ments on di s k.
During summer, some old objects have been checked on
behavi our
(see below).
Also a geosat had been searched for,
a nd
finally
found and fotographedl A print shall appear in next
flash.
r·e·sult.ino;i
in mo t· e
observations were
.i f 'l '] 1 ,.
cot·1t a ins ovet·
1:3000

Ten s lotte we rden nog een aantal nieuwe waarnemers in
v an kunstmanen ingewijd .
F i n ally , some people have been in i t L'ilt.•:::d
PP Pieter Pas s chijn, Eernegem. Bel giurn
VG
Vincent Gat.ho t, Eerneg em, Belgium
JS Jan St rob be , Eernegem, Be lgi um
JC Johan Claes, Oostende , Be lgium
J VW Je r oe n Van Wa s senhove, Nazareth. Be lgium
BP Bengt-John Piolon, Oos tende, Belgium
MID Mig ue l Declercq , Oostende , Belgium
IL Inge Leyssens, Edegem , Belgium
KVG Karin Van Genegen. Mortsel, Belgium
._,_ Stefan Lobet , Kontich, Belgium
.::;•

ir·:
d•2
k l.H"i t":o::~ n

het waarnemen
of

sat.s"

volgt een overzicht van de verschillende satellieten
voorbije maand waargenomen werden.
De primaire objecte n
teruggevonden worden in de eerste
lijst met recent obser-

V ë.~t:ions:. "

Below follows a

l i st of obs e r ved sats and their behaviour .

59 - 1 B;
(of 5 9
.:::.lpha
2)
fij.t. :is de 1· aket. \iëH": de Vanguat·d 2, met
k a taloognummer 1 2 .
Wer d waargenomen op 5/8 door
BDP en
JDW,
en
blijkt n o g
(of opnieuw>
mooi te flitsen
met een goed meetbare
periode van 22.5 s.
Zal voo rspeld worden
vanaf volgende flash.
1h1 ~::,
L;
t.h..:-:: Vë.1n9u.-::ü-d :? t· ock•:::t.
It. i '.::; '.::;t.i 11 'or·
ë.~·::.~ain)
flash:i.n-;;i
with a good measurable pe r iod of 22.5 s

·-,-, _
Midas 3: zwak , moeilijk te meten met een hoge periode ,
/ / ";:;,,
volgens BdP - weak and dtm Cdifficult to measure). a flash of about

61-28A~
Midas 4: nog steeds langzaam aan het zaKKen en nu iets meer
dan 20 s , ook zwak en dtm, soms dubbel max - still sl owly decreasing
period, about 20 s, weak and dtm, sometimes double max .

Midas vertoon de vorig jaar opvallend hel d e re f l i t -s,:::n
~~+
minder·
uit. de schaduw komen.
ve•:::: 1
periode
rond de 22s - not as spectacular as previous
flash o f 22s, one flash till mag +1
Dez,:':!

year,

65-98C: BDP zag 1 flits op 21/7, wie bevestigd? - BdP saw one flash
on 21/7, who co nfirms?
66-568:
TC zag hem o p 16/6, met een periode van 4s, maa r
moeilijk
te meten, o p 3 en 4 /7 deed hij terug 'normaal' met een periode van
10. 3 s - dtm in may, normal in June (10.3 s by TC)

zeer zwak en moei li jk te meten (zelfs in Zuid-Frankrijk),
soms sa (k le ine a mplitude) - difficl~lt and weak, sometimes sa (small

70··- :L 03A:
i=I Jïlp l

i

·l:.1...!d €'2) •

gezien met een periode van 3.0 s door
BD op
13/7,
maar
onzeker
en bewo l kt, wi e bevestigd? - seen with a fla s h of 3 s
CBD
o n 13/7) but uncertain an d clouds, who confirms?
73-1098:

nie u we filtser, ontdek t o p 1 5/ 8 met een periode van
15 a
new fl asher , discovered by BDP and PA on 15 /8 with a period
76-118J: neemt langzaam toe en zit aan de 7 s

-

is s lowl y increasing

78-188~
pe ri ode 2.75 s, bij andere waarnemingen(3.05 o p7/8 and 2 . 61
op
16 /8 )
werd een periode teveel of te weinig geteld, dus opgelet !
- fla s h of 2 . 75s, so me times diff icult to count, attenti o n!

\! •:::. 1 ·:~.:~ns JDlrJ

S volgens
BdP, ongeveer
10s
met een
kort
rï1i n
15/8 S by BdP and approx. 10 s with a s hort mi n accor-

d in9 to JDti.J "

78- 109J: bijna 12s

- period nearly 12s

bij në:1 st•02ë:1dy op

dit ho ge object werd eindeli j k teruggezien na een o n derbreking van ee n jaar.
Met de 25 c m t elescoop gemakkelijk te volgen
en te meten .
Nu 2.87s Cdoor JS, VG, KJ en JC op 3/8)
v orig jaar
2.85.
Die b lijft dus nag ee uwen flitse n.
This higl1 object was seen again t hrough the te le scope on 3/8 with
a
period op 2.87
(2.85 previous year ) .
Shall continue
flashi n g
f cir- c •:2t-:l 1..Jt- i ·~ '.:7.- •
81-188~

het vreemdste object uit de lijst. .
Na de
daling begin
t oenemend me t vee l sca t ter op de waarnemingen (net zoa l s
dit verklaren? , kan dit ve r klaar d
worden,
J 1."
;.:
enkel
door het sy nodisch effect? <stof voor discussie op 1-•
V •:2 t" •;;ra dering m. b . v . het p rogramma van P W).
Nu ongeveer 8 . 8s .
Strange object, much sca t te r, who t1nder stands ? Sti l l n ice to
91

terug

ÏIÏ•:"'!1::- in ·::;i~:::n

in
mei en Ju ni verk l aa r d kunnen worden .
object, what h a pp e ned during Ma y and June ?
8 1-1208 :

Nog stee d s

clt.: ::.:-:.

!,1J.

~,f E F: M

r.; P1 F~ !

1···: c!

". 1...

.:

1...1 :••.t _J

peri o d e van 34 s
Et

f" j_ Z.-t ~-; ~"I

C!

f

... 1...
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niet b e vest ig d ,

wor dt ook z ichtbaar i n september

::: c:: -: f i ;·- :r: Et t. :i. c!:--,

:i 1 J

... -·· ··1::~ ! ___ '~· ~

- New,

t~ 1·-: i::.

1·-: i::1 ~",

BDP en JDW op 15/8
discove r ed on 15/ 8 b y BdP, JDW and

r··~-.
H

82-668: Ook nieuw en ontdekt op 6/8 doo r het zel fde drietal
periode van ongeveer 23 s - Anot her new object, dis covered
by th e s am e t hree, period about 23s.

hoge periode op 15/8 : 66 en 70 -

82-1028:

la n ge pe r iode:
mooi e

fli tse r

4 / 8 52 (LBl , 66(KJ >. 5 6<VG)
met per io de van 5 . 2 s

nog steeds te meten

36s CLB>

on

6/8

long p eri od 66 and 70

83 -48B: on regelmatig fl itsend vo l gens BdP o p 21/ 7 84-l J :

with

:3 "t ·~.; .

irri gul a r
-

?

long period

- nice flasher,

- sti ll measu ra ble

(Jf,5

by

L.E~) "

ontdekt o p 6 /8, moeil ijk te meten PA:29s , BDP:26s
- dicove red o n
6/8, periods s ee higher.

en

blijkbaar moeilijk te meten op 5/8
15 s
t'?n
J DW ,
maa r 88 door PA s e ems to be difficuït
r.
16.5 by BDP and JDW , but 88 by rr . r-:.

;:::5 ·-· '"j 78:

herontdekt door PEW o p 27/5 met 25.7 s. Nu 23s,
goed te v o lgen (z i c h tbaar in september! ) - discovered by
27/5 with f lash of 25.7 s • now 23 s .
;:::;;::. -- j_ 7(1:

0

C; f

-·1.,

MIR -comple x, opge nomen voo r het plezier ,
ka n af wijken van de voorspelling en ; S -

:zee r

PEW

helde t-

gaat sne l omhoog ,

on

tot

MIR, vet· y cl ·~at·, S

BdP
zag 1 fl i ts v an mag -1
o p 9/8, wie be v e stigd?
saw on e flash of negative magnitude on 9 /8 , who confirms ?

86-378:

27s ,

nu al 16s - goes up fast.

BVP

16s

:::f.-55B:
dit object is in de pri maire li j s t ver ze ild geraakt omda t
d e ze waarneming va n BD P va n 87 nu nog maar t eruggevonden was .
Miss chien toch e ens inte ressant om te zien als het nog flits of S
is.
Was Flashi ng i n 1987, is i t still ~lashing. or S?

86-42J:
lange periode 1 20s, nog s t e eds meetbaar st il l measurable ~ 120s .

long period ,

bu t

86-70B:ontdekt op 7 / 8 me t e en moeilijk te meten periode 2 7s en 33s
dtm ,
door
BDP en 38.is door JDW, g e meten op een on regelmat ig min
measured on an irrigu l ar minimu m.
wordt

::::7 --51.J:

secunda ir ,

nu al bijna 40 s

- becomes secundary,

n e t :::~oal s de 81 - 116J n ogal wat s c att er-, per·iode nog steeds
1=::.e t- :i c1d ·~eern :s t. c,
c:on·:::.tant r·ond
be constant

L68
87-57B:flits blijkbaar, maar werd nog niet gemeten (wegens
seems to be flashing, but wasn't measured (because af haze)

nevel)-

88-62B:bleef mooi stijgen tot in me1, op 5/8 9.8 s
door
dit een halve periode af versnelt het ding?i, werp eens een blik
- st r ange observations o n ;:=- :=• b·';.· BDF·,. half
p e riad a r is it acc Elerating?, should be fallo wed immediately'
I ,·-,
._!,'

Sti l l

reeds 156 waarnemingen, periode volgens
flashing with a period of 12 (16/8
f •..
J

89-688:

, ,"

heeft al een lange periode, 65s -

90-48: werd S gezien door KJ op 16/8 (?)

-

S on 16/8 <?>

33 en 38 begin mei , op 16/8 68 door KJ
33 and 38 in may, naw 68 and 69 <double period?)
•••

'f

c:l .i.

\/ t"'

ij

i·-1 i

·;i~-,

"":1:1()•;1
(

:3 0 ·s)

."

op

long period, some dp

90-238::

::: it.

KJ

'ï \

._!

(dubbele periode?) -

30s CKJ,VG,JC op 7/8J,
still measurable

90-468:
nu
al
bijna 500 (! !) waarnemingen van dit prachtobject.
HET flitsobject voor de beginnende waarnemer.
periode
iets meer
dan
4s - new almost 500 observations of this beautiful object, take
care of secundary maxima.
90-83B:zit bijna aan 30s, sa op 14/7 - almost 30 s,

<er volgen er nog),

eerste mooie flitser van 91
very nice, low period

91-68:

een

ander mooie flitser,

sa on 14/7

periode bijna

C:-._1·:;,

-

lage periode-

<:1nothet·

nice

het nieuwe J-object met zijn snelle periode, in mei
en
jun i
minder
dan een halve seconde , nu al beter meetbaar
0 .88s volgens
KJ. Let op voor secundaire f litsen Cdan zeer moeilijk om te tellen)
Becomes measurable after problems in april
and may,
is nice
flashi n g
with a period of 0.88s (KJ) on 24/8, dtm when sm appear.
91-9J~

91-138:

normaal object

flits nog steeds met een goede meetbare periode
4s - good measurable. 4s <KJ>

van

bijna

91-218: verdient de nodige aandacht, na 2.5s begin mei, twee tegenstrijdige metingen op 15/8: BDP: 90s en S door JDW
4 . 46 door LB,
maar ook S in het zenit, Let op met dit object'
after 2.5 s begin may, no observations were made untill BDP saw
it 90s, JDW Steady and LB 4.46. but Steady in z e nith (15/8),
take
your binocular to look and see (and repartl) what's happened.
91-298~

91-41B:
rnet2~=.t.;.:",.l

hoge periode,

samen met 428,
·;1(:ie1:-J

ffii:.:::.:.~t.!:1ë.ië:r.t-

njeuwste
v ations .

40s -high period (still measurable>

:·

2 nieuwe flitsers,

soms bijna S

~:; ....1

t-iic~"~,

C!J=·

15/:::: _(t_B)

-

prachtige flitser met reeds

(sa),

5"4 C•t-1 l5/:=:

55

waarnemingen

en

per i a d of 1.3s

91-50A: ERS 1, Steady. soms mag +4.
91 - 53B, 91-56B mogelijke flit s ers,

soms tot
possibilit i es

( 1)

+4,

Een
unknown werd waa rge nomen door 3 ver schi llende ~...J ~:t .-:~ r- r-·: ~:: fii ,;::: i·" ·::::. :o
C•F'
du'.::;
l-i !:~! t.
~"J ~~~ -~
3
verschillende plaatsen, op 4 ver sc hill ende dagen!
zeker een opmerkelijk object.
1 t-. ··:.• ":·"
f 1
eerste waar neming k omt van BD op 13/7
hoog object , want gedurende 5 minuten z ag hij het ni et bewe ge n
t.o .v. de sterren.
·r ·-' :•
1••.'Jll

""j"
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opgemerkt door KJ,

mag +5 .

en wat zagen we : inderdaad 2.29sl 1 Dan verrichte KJ een aantal
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Het object bewoog zeer traag en zat op een hogere baan dan
188 die we op 3/8 gezien hadden.
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Weer zat het object op een hoge baan met een periode van 2.29s.
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in geen GEO -baan zat, maar een inclinat ie van 65->70 graden.
obj ec:t
Op h et moment v an de waarnemingen in augustus was omega~165 - >175gr.
Dit zijn
oaan deed me denken aan een Molniya of Moniya-ra ke t .
zeer eccentrische objecten met een perigeum van enkele duizenden
km hoogte,
en een apogeum van meer dan 36000 km.
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kanshebbers. maar tot op heden werd het juiste object nog niet terug
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~ . 1 .; ····het obiect zou zien (makkelijk te herkennen aan zijn hoge baan
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( naut·Jwordt vriendelijk verzocht om enkele
positiemetingen te doe n en deze doo r te stu re n (naar
in
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sat was seen by several observers, on differ ent times.
The object wa s in a hi g h
orbit and
P osit ions and times : see above.
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The object seems
f :t <:1 ~::-ht::d ~~J i t!·"': ;;:1 period of 2.29s (mag +5) .
Molniya
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of 65->70 degrees. This made me think
of a
t-esul t
rocket, but search through the tloes
had
no
it.
Does anyone know the object? When y ou should see
again
(it can be r ecognized very easy due to its
high orbit and
its period of 2.29s), try to measure some posit. i c~s and times
and
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TWO LINE ORDITAL ELEMENTS OF PRIMARY OBJECTS
SOURCE: T.J. MOLC ZAN AND NASA
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Waarnemers in juli 91 - Obs ervers in July 91

BD

Bram Dorreman , Achel, Belgium
BDP Bart de Pontieu. Oostende, Belgium
BP Bengt-John Piolon. Oostende , Belgium
DIB Dietmar Buttner, Chemnitz. Germany
FW Frank Weissferdt, Selters. Ge rmany
JC .Johan Claes, Oostende, Belgium
KJ Kurt .Jonckheere. Oostende, Belgium
LB Leo Barhorst. Alkmaar, The Netherlands
MD Miguel Declercq, Oostende, Belgium
PEW Peter Wakelin, Sunningdale, UK
PN Pierre Neyrinck, Malo - les-Bains, France
PP Pieter Passchijn, Eernege m, Be lgium
F'S
P21tt" ick Schm•:::!e1·- . :::;a;::ir· bn.1 ec:kE'~n -· Bischmish•2irn.
RE Russel Eber s t , Edinburgh, Scotland, UK
TC Tristan Cools, Brugge , Oostende
TK Takeshi Kawabata. Japan
350

50

.-,
:3E. -..::. ~T
90-0:3-16 K.J
90-09-14 BD
·:~o- 0·3--16 BD

Bt· ;.;1m Iioi"Temë1r·1 .• f~ch.:::: l, Bel ·:;:iium
Frank Dempsey, Ajax. Ontario, Canada
Frank Weissferdt, Selters, Germany
Kurt Jonckheere , Oostende, Belgium
LB Lea Barhorst, Alkmaar, The Netherlands
MF Matthew Francey, Ontario, Canada
PEW P eter Wakelin, Sunningdale, UK
PS
Patrick Schmeer, Saarbruecken-Bischmisheim, Germany
TC Tristan Cool s , Brugge, Belgium
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PUBLICATIES van de WG Kunstmanen

-------------------------------F L AS H
Maandelijks tijdschrift van de WG Kunstmanen. Toegespitst op het waarnemen van
flitsperioden van kunstmanen. Bevat elke maand een overzicht van recent gelanceerde
kunstmanen, baanelementen van programmasatellieten, voorspellingen voor Belgie,
korte berichtjes over recente ruimtevaart, verslagen van waarnemingsaktiviteiten,
verwerking
van
waarnemingen
met
grafieken
en
numerieke
resultaten,
achtergrondartikels, theoretisch getinte artikels en nog een ietsje meer. Elk jaar
meer dan 250 pagina's.
Abonnementsprijs : Belgie
: 300 Bfr./ jaar
Buitenland : 400 Bfr./ jaar
(ingaand vanaf eerste Flash na betaling, daarna per kalenderjaar)
HANDL E I DI NG
Kunstmanen, Voorspellingen, Waarnemingen & Baanbepalingen
Telt 144 blz. en gaat dieper in op de wiskundige kant van het voorspellen van
kunstmanen, de verschillende manieren om kunstmanen waar te nemen en het bepalen van
de baan van een onbekende kunstmaan. Bovendien wordt nog een speciaal hoofdstuk
gewijd aan geostationaire kunstmanen. Kennis van de wiskunde uit het Hoger
Middelbaar Onderwijs (en wat doorzettingsvermogen)
moet in principe volstaan om het werk te doorgronden (op het hoofdstuk over
Ba~nbepalingen na). Men kan een diskette met software (voor IBM - compatible PC)
meer
biibestellen bij
deze tweede
gecorrigeerde versie
(zie onder
voor
gedetailleerde informatie).
Cin dutch)
Auteurs: B. De Pontieu, C. Steyaert, W. Verhaegen & P. Wils
Prijs: Belgie
: 300 Bfr.
Buitenland : 400 Bfr.
(in english)
Optionele diskette (zie onder) : 50 Bfr.
'Kunstmanen Waarnemen'
B R0 CHURE
Telt 17 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het waarnemen van kunstmanen. Er is
ook aandacht voor het gebruiken van voorspellingen (zoals die in Flash verschijnen)
en voor het rapporteren van flitswaarnemingen (met het nieuwe waarnemingsformulier).
Werd in oktober 1990 voor de derde keer herzien en verbeterd.
Auteurs: P. Aneca & B. de Pontieu
Cin dutch)
Prijs: 50 Bfr.
59 - 90
Photometric Periods of Artificial Satellites 59-90
Telt meer dan 170 blz. en bevat meer dan 15000 flitswaarnemingen van ongeveer 1200
kunstmanen. Deze eerste versie is up-to-date tot en met augustus 1990. Deze database
is ook op diskette beschikbaar (zie onder). Vanaf september 1991 zullen jaarlijkse
updates volgen.
Auteurs: B. de Pontieu, B. Dorreman, K. Jonckheere, J. Meeus, K. Osaer, C. Steyaert,
P. Wils
(in english)
Prijs: Gedrukt
350 Bfr.
Disk
150 Bfr.
Samen: 400 Bfr.

P P A S

S 0 F T W A R E (all on 5.25 inch disks for IBM - compatible PC)
SA T
Voorspelt passages van satellieten en heel nog veel meer opties. Geschreven
door P. Wils, steunt op en is samen verkrijgbaar met de Handleiding. (prijs: 50 Bfr.
voor 1 disk) - Prediction Software
SA T F LAS H : Verwerkingsprogramma door J. De Weerdt, B. de Pontieu & P. Aneca,
dat o.a. toelaat de PPAS-disk te editen en grafieken en berekeningen te maken van
waarnemingen van een bepaalde kunstmaan. (prijs: 50 Bfr. voor 1 disk)
allows
statistical analysis of flash-period observations
P P A S : Bevat een archive versie van de PPAS database. Alle gegevens zijn per
Lanceerjaar verdeeld over 32 text-files. (prijs: 150 Bfr. voor 1 disk)
unique
archive of 15000 obse~vations of 1200 satellites
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.

