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Satoriaal

Als alles goed verlopen is, heeft Belgie vorige week zijn eerste astronaut gekregen.
Jammer genoeg was het niet mogelijk de Shuttle in Belgie te zien. De inclinatie was
deze keer wel 57 graden, genoeg dus om over Belgie te passeren, maar de
zichtbaarheidsvoorwaarden waren deze keer erg ongunstig. In het verleden heeft de
werkgroep zich nooit echt toegelegd op het voorspellen van heldere kunstmanen voor
het grote publiek . Dit is vooral te wijten aan de Logistieke problemen. Heldere
satellieten zijn meestal ook Lage objecten en die zijn per definitie moeilijk te
voorspellen doordat de Luchtweerstand hun baan te erg beinvloedt. Daarnaast zijn er
bepaalde satellieten (zoals MIR en Almaz 1, beiden van het GOS) die nogal wat
maneuvreren. Een Belgische astronaut is natuurlijk het tijdstip bij uitstek voor een
grotere interesse om eens een satelliet te zien. We hebben sinds december natuurlijk
onze 'n' objecten in het programma. Dit zijn blote oog objecten die op redelijk
stabiele banen zitten, maar het grote publiek weet natuurlijk niet wat rechte
klimming en declinatie is. Jammer, maar W1J hebben momenteel geen middelen om
regelmatiger dan eens per maand voorspellingen van heldere objecten te verspreiden.
Er is echter een andere mogelijkheid. Dit jaar is het International Space Year en in
het kader daarvan verspreidt de VN regelmatig per fax voorspellingen van MIR, UARS,
GRO, Hubble en eventuele Shuttle vluchten. Slechts 1 contactpunt per Land wordt
bevoorraad en voor Belgie is dit blijkbaar <moest ik tot mijn verbazing vernemen van
de VN zelf) de Limburgse Volkssterrenwacht. Dus heldere-satellieten-Liefhebbers
bestook vanaf nu de LVS met telefoontjes voor voorspellingen.
Mijn oproepen tot de afdelingen van de VVS (die het vorige nummer gratis kregen)
Leverden tot nu toe niet erg veel op, maar daar kijkt u wschl. niet van op. Voor ik
te cynisch wordt, er was toch (positief) nieuws en met name van Rene Vanhove uit
Antwerpen. Rene had blijkbaar zoveel medelijden met mij dat hij me prompt een brief
schreef met daarin meer over de moeilijkheden waarmee hij kampt om waar te nemen.
Dat blijken dan vooral Lichtpollutieproblemen te zijn, die er inderdaad niet op
verbeteren. Misschien verlies ik inderdaad af en toe uit het oog dat veel mensen in
grote agglomeraties wonen en dus we1n1g van de hemel kunnen zien. Voor die mensen
heeft het GOS in 1990 gezorgd: de 90-46 B is een heldere raket <tot magnitude 2) die
flitst met ongeveer 12 s. Neem hem eens zelf waar.
Wat al een tijdje aan het aankomen was, is nu definitief bevestigd. Vanaf eind
augustus verhuis ik naar Garching (dichtbij Munchen, Duitsland) voor minstens 2
jaar. De bedoeling is dat ik daar doctoreer op sterrenkunde aan het Max Planck
Institut voor Extraterrestrische Fysika. Dit heeft onvermijdelijke implicaties op ·de
werking van onze werkgroep. Er treden een aantal knelpunten op omdat het dagelij kse
(of zoiets) contact met bvb. Kurt Jonckheere wegvalt en zoals u weet speelt Kurt een
belangrijke rol bij het verwerken van de waarnemingen en het verzenden van de
Flash-disk . Een ander knelpunt is de penibele financiele situatie van de werkgroep.
U had al door dat we op Flash geen winst maken (reken zelf maar uit: gemiddeld 25
pagina's per maand aan 25 Bfr./maand) om het eufemistisch uit te drukken. Daarnaast
is er de vaststelling dat ons beleid van gratis Flash abos om buitenlandse contacten
te verstevigen en uit te breiden, wat uit de hand Loopt. Als Flash vanaf septemb~r
in Duitsland zou uitgegeven worden, maakt dat het 2/3 belgische abonnementen op slag
meer dan dubbel zo duur •••
Stof om over na te denken dus en ik hoop dat u dat inderdaad eens doet en mij Laat
weten wat u vindt van de toekomst van de WG. U kunt dit ook doen door op 12 april
e.k. op onze vergadering uw standpunt te vertolken. Merk dus op dat de vergadering
werd vervroegd van 25 naar 12 april door onvoorziene omstandigheden. Dit is
bovendien een zondag, helemaal speciaal dus.
Maak u niet al te veel zorgen, de werkgroep (mijzelfg inbegrepen) blijft verder
werken, maar de taakverdeling zal wat aangepast moeten worden.
Deze maand geen 'unknown identified', wegens plaatsgebrek. Nogal wat buitenlandse
abonnees vragen om in deze rubriek ook eens benelux-waarnemers aan het woord te
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laten. Zendt u mij eens iets op over uzelf? Uw reacties op het nieuwe formaat van de
Recent Observations zijn ook welkom.
Ziezo, tot volgende maand.

Satorial

While Belgium should have its first astronaut by naw (flying with the most recent
Shuttle), the working group itself has some problems. First of all starting
September 1992 I will move to Garching (near Munich, Germany) for at least two
years. I intend to work on a Ph D during my stay at the Max Planck Institute for
Extraterrestrial Physics. This will make the day-to-day work of the WG quite a bit
more difficult. Flash would probably be made in Germany starting then which leaves
us with a lot of financial sorrows for the two third Belgian part of our
subscriptions. Flash will also become amore international newsletter being at Least
completely bi-langual and going toa majority of english-written articles.
Secondly we have some more financial trouble because of our old 'policy' to
distribute Flash freely to foreign <but what will foreign mean after September?)
observers. This policy <which is not entirely fair as some of the foreign observers
do pay for Flash) has enabled us to build up contacts with over 35 non-Belgian
observers or otherwise satellite-oriented people.
It is also an
important
contribution to the success of our observations (4100 Last year!).
Up til naw we were able to compensate for this financial loss partially by selling
(Dutch written) publications and making some profit on them and partially by making
a small profit on the belgian subscription for Flash. Apart from that, we are still
apart of the Flemish Astronomical Association <VVS) and luckily they are giving
heavy financial support.
However, this support is limited and we feel it would be a more healthy situation if
we were to have more paying members than we have for the moment. That is why we ask
you to pay us for Flash if you feel it is worth it and if you want to support our
future activities. The real cost of Flash depends on where you Live (sending is a
big part) but is somewhere around 400 to 500 Belgian Francs. People in Europe can
send a Eurocheque, pay by bank to our postal giro account or by International Money
Order (also for people overseas). Try to make sure that if you pay, we get the full
amount, because bank casts sometimes leave very Little of the sum you pay.
In the future we will also try to give even more emphasis to our disk-service, which
will certainly remain free of charge for paying Flash members.
We will not scrap you from our mailing list if you do not pay, your contribution is
completely voluntarily, but we do hope you understand our problems and give whatever
you can afford. In return we will continue our .efforts to make Flash more readable
for non-Dutch speaking people.
This issue is a good example I think as there is only one article which has not been
translated, due to lack of time. That's all from me this month.
Bart De Pontieu
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Finnish Observa tions of NOS S-2

On 28th January l mäcle my first observatio n about 91-076C.
This is t he rie~ NOSS 2-2 tormation and a very int erest ing one!
It was like a big flying triangle at magnitude +4. So, this
was visibl e with naked eye toa. The formation moved smooth ly
to the east in the so ut hern horizont.

*

<- moving dire ct ion

. Mr. Eero Hantalaiho , Finnish amateur, has observed t hi s
object too. On 15th January he made his firit NOSS 2~ 2
observation. At 04 : 07 he saw this formation near UMa at
ma gnitude 3 . The formation was not a tri ang l e , it was l ike
a queue. The lengt h of the queue was about 4 degrees (see
my picture).

<- moving direct i on
During a minute or two, the mi ddle satell i te began to move
little downward . So there was then a l ow t r i ang l e .

*

*

<- moving direct ion

*

"It was like a car rac e" , he s aid. The formation was observed
on 16th , 18th and 19th Januar y too by Mr . Rantalai ho. On 31st
January I observed 91-076C again and the fo rmati on was di fferent
again ! Like t his :
·

<- moving direction

Do you have observed t his mysterious format i on?

Leo Wikho lm

KH 11-6 re covered
El ements tr om t he observations
KH 11-6

15423
2 15423

1

92 61 . 79769562 .0004
98.2311 125 . 4679 0565956 184 .162 1 175.3465 14.75708308

Rainer March 3
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Satosofieen (BD)
Tot nu toe is het waarnemingsjaar voor m1Jn doer. maar slapjes.
Deels is
dit te wi jt en aan de vele bewolkte avonden, deels aan de noodzakelijke
gezinsbezigheden. Daarnaast is er de laatste tijd ook wat tijd aan studie
voor mijn werk bijgekomen. Vandaar dat ik deze maand geen opsomming van
mijn bevindingen bij het waarnemen van satellieten kan geven.
I k heb
zelfs wat achterstand bij het verwerken van mijn NASA gegevens.

Een niet werkend konijnekot
Hier wil ik verder nog een probleem beschrijven, waarbij ik hoop dat iemand onder de lezers mij zinvolle suggesties aan de hand kan doen • . Sinds
ik een PC bij mijn waarneimgssessies gebruik, heb ik last van een zeer
gestoorde radioontvangst op de korte golf.
Dus de golfband waarop tijdsignalen worden ontvangen.
Mijn
ontvanger
staat
slechts
enkele
decimeters van de PC af en pikt waarschij n lijk vooral veel electromagnetische storing van de beeldbuis op.
Immers hoe meer informatie op de
buis staat, hoe sterker het storingssignaal . Ook mijn DCF 77 klokje wil,
indien in de nabijheid van de PC, niet synchroniseren.
Ooit had ik van de ko oi van Faraday gehoord. Toen ik pas van school was,
e ri nog werkte in de ontwikkeling van ontladingslampen, was er op onze
afdeling een hele grote, met de mogelijkheid om storingsvrij te kunnen
meten.
Mijn herinnering eraan was dat van een kippekot.
De mazen van
het gebruikte gaas waren en i ge centimeters groot. Dus dacht ik, ik maak
zo'n kooi in het klein, net groo t , genoeg om er een PC met beeldbuis geriefelijk in te kunnen zetten .
Begin maart was het fantastisch weer en
heb ik mijn gereedschapskist, wat aanstaand brandhout en mijn workmate
buiten gezet.
Verder heb ik een rol konijnengaas va n zolder gehaald en
ik ben aan het zagen en timmeren gegaan.
De buurman kwam nog kijken en
vroeg of ik een konijnekot aan het maken was.
"Ja", antwoorde ik, "maar
hij is bedoeld om mijn computer in te zetten . "
Met een ongelovige blik
ging hij toen maar gauw verder.
Op de dag daarna heb i k de kooi afgerond, letterlijk en figuurlijk. Toen
kwam de proef op de som. Wat een teleurstelling toen bleek dat de stor i ng
nog was als voorheen.
Nu vraag ik mij af, wat heb ik over het hoofd gezien?

Iridium
Ve rder heb ik me ook nog een beetje verdiept in het Iridium communicatie
systeem.
U weet misschien wel dat systeem met zeven baanvlakken en in
elk baanvlak 11 kleine communicatiesatellieten.
In Spaceflight van fe bruari stond er een artikel over.
Met een plaatje erbij waaruit blijkt
dat de banen een inclinatie v an 90 graden hebben. Geen probleem. Evenmin
dat de satellieten in een baanvlak op gelijke afstanden met voorganger
en volgende zijn geplaatst.
Maar het plaatje suggereert ook dat de satellieten om het andere baanvlak op hetzelfde moment door de klimmende
knoop gaan. Dit lijkt mij onmogelijk en wil ik hier verk lar en. Neem een
willekeurig referentie baanvlak en noem dit bijvoorbeeld VO.
Dan zijn
de andere baanvlakken Vl .. V6 . Volgens het plaatje zouden dus satellieten
in VO, V2, V4, V6 , V8 tegelijk door de klimmende knoop gaan. Maar er zijn
zeven baanvlakken, dus V7 is h etzelfde v l a k als VO .
Dan zou ook V7 een
satelliet hebben, die door de klimmende knoop gaat gelijk met e en satelli et uit V6 en V8, zijn buurvl akk en.
En dat is in strijd met de voorgestelde afbeelding.
Bovendien zouden in deze constellatie er afwisselend
drie en vier ob jecten tegelijk aan de pool zijn.
Dit lijkt me zeer gevaarlijk i.v.m. botsingsgevaar (theoretisch) maar ook is daarmee het
systeem niet symmetrisch .
Hoe zou het dan wel kunnen. Daar heb ik eens over. nagedacht.
Ik beschouw
een der polen, en wil dat er steeds om een nog te bepalen tijd een satelliet ove r de pool trekt.
Het gaat om 77 objecten, dus meen ik dat er
om de Pn/77 mi nuten een satelliet overkomt, waarbij dan Pn de omloopstijd
van elke satell i et is.
Verder ne em ik aan dat de constellatie een zo
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gelijkmatig mogelijke ruimtelijke verdeling kent.
Dit houdt dan in dat
de zeven baanvlakken onderling 36 0/7 graden ui t e l kaar staan. Maar omdat
er een oneven a antal vlakken zijn, zijn er geen overlappende, dus ligt
de klimmende knoop van een baanvlak 360/ 14 graden v ar. de dalende knoo p
van een baanvlak dat er 3*360/ 7 of 4*360 /7 graden mee verschilt in
klimmende knoop.
Het lijkt me, dat als je op een pool zou staan aéhtereenvolgens sat ·e ll ieten zou zien overkomen uit het lste, 5de, 2de, 6de,
3de, 7de en tenslotte 4de baanvlak, waarna de vo l gende sate l liet uit het
lste baanvlak overkomt.
En ga zo maar door.
Ik heb dit programmatisch uitgewerkt in Lotus 1.2.3 en Turbo Pascal. Met
het spreadsheet pakket had ik het op een kwàrtier grafisch rond.
Nadee l
was echter dat een grafiek m.b.v. de 1.2.3 opdrac h ttaal minimaal 1 seconde
ongewijzigd blijft, daarna even verdwijnt alvorens het volgende beeld
komt.
Dit geeft een onrustige film.
Met Turbo Pascal versie 4 duurde het veel langer eer ik iets werkend had.
Ik had nog niet echt met de vele video mogelijk h eden van deze compiler
gewerkt.
Maar het resultaat is al stukken beter dan die van de
1.2.3. - versie.
Geheel tevreden ben ik nog niet, maar dat kan nog komen.

My not werking rabbitcage
have a problem with the reception of my radiosignals broadcast by
shortwave stations. This interference starts as soon as I use my personal
computer' s VDU.
The more characters i t displays, the worse is t h e
interference.
I once learned about Faraday's cage, a cage made of iron
wire netting.
When I left school and was newly employed I worked at a
lamp development laboratory.
We used a Faraday' s cage to keep radio
signals out or leave our own sinals within the cage.
So I started to make a small cage, just large enough to place my PC and
its VDU in it.
My neighbour saw me building it and asked whether it was
meant to keep a rabbit. I said yes to him, howver not for keeping a rabbit
in it, but my computer.
He left me looking incredibly .
I placed PC and
VDU in the cage and I noticed the cage did not work.
My radioreception
on the nearby receiver was still disturbed, as if no cage was present.
What did I wrong.

Iridium
Iridium
is
a
proposed
constellation
of
small
telecommunication
satell i tes.
These spacecraft use 7 p l anes and every plane has 11
satellites orbiting the earth. This system has been described in february
1992's Spaceflight.
A picture of the constallation accompanies the
article.
But I think that picture is not correct.
It shows satellites
at the same latitude for all the planes.
I then expect that 7 satellites
arrive at about the same time at the pole. This will increase the chance
of a collision.
In my opinion, when looking at the pole there is a time interval of about
Pn/77 between successive satellite crossings. After a satellite from the
lst plane, a satellite of the 5th plane arrives, then one from the 2nd
plane, from the 6th plane and so on until after Pn/7 the second sat ellite
from the lst plane arrives. This constellation looks more regular to me.
I worked it out with Lotus 1.2.3. and after about 15 minutes I had an
"animation" of this system.
Unfortunately a graph is displayed at leást
one second, before a next graph is constructed and displayed.
Moreover
the VDU- screen is black during a short time between two consecutive
displays, causing a tiring show.
Turbo Pascal version 4 was the alternative way to get an animation of the
Iridium constellation.
But I had not yet experience with the graphfunctiol"s of this compiler.
Soit took much more time to build an
animation program.
Now I have one, and it looks much better then .the
1.2.3.-version.
But I like to improve it.
Bram Dorreman
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Over de moeilijkheden bij het meten van perioden
On the difficultie s of period mea s urements

De nieuwe chronometer die i k sinds kort gebruik laat het opslaan van 50 tussentijden
toe. Het ding is veel ingewikkelder dan mijn oud twee-knoppen model, en dat Liet
zich in het begin nogal voelen. Zo telde ik in december 50 flitsen van de 91-9J
<telkens afdrukkend op een flits), teneinde een beeld te krijgen van het, voor miJ
althans, quasi ongrijpbare flitspatroon. Na de meting wiste ik die met een simpele
druk op de <verkeerde) toets weg. Nog even wachten dus voor we een heldere kijk
krijgen op dit brokstuk van de recentste achtling.
In februari slaagde ik er uiteindelijk toch in van een aantal satellieten
gedetailleerde metingen te krijgen.
Sommigen onder u zijn op de hoogte van de problemen die kunnen optreden bij het
bepalen van een flitsperiode. De theorie is simpel : meet de tijdsduur die verloopt
tussen X flitsen en deel die door <X-1) om de flitsperiode te bekomen. Men kan dit
aftrekken van een eenheid eenvoudig oplossen door bij de eerste flits - die waarop
de chrono gestart wordt - gewoon nul te tellen. De volgende flits is dan 1, etc •••
<inderdaad, bij de tweede geziene flits is 1 periode afgelopen).
De ervaring Leert dat soms nogal uiteenlopende metingen bekomen worden afhankelijk
van de waarnemer, de waarnemingsplaats, de plaats aan de hemel van het object, het
gebruikte referentiepunt, etc •••
Drie effec ten spelen hierin een rol. Eerst i s er het gevreesde synodisch effect. Dit
zorgt ervoor dat de waargenomen rotatieperiode verschilt van de
eigenlijke
rotatieperiode. De precieze oorzaak kan in de brochure opgezocht worden, doch hier
een korte uiteenzett ing. De waargenomen periode wordt bepaald door het tijdsverschil
t ussen twee flitsen. Flitsen treden op wanneer bvb. de raket zo gepositioneerd i s
dat ze als spiegel dient voor de zon en de waarnemer. Doordat de raket beweegt
t.o.v. de waarnemer en de zon, verandert de plaats op de raket die als spiegel dient
voortdurend. Indien de ze plaats konstant zou zijn, zouden we iedere
echte
rotatieperiode een flits zi e n
de waargenomen periode is dezelfde als de
werkelijke. Dit is nu meesta l niet zo, zodat de waargenomen periode zowel groter als
kleiner kan zijn dan de echte periode. Vooral bij Lage kunstmanen en bij Langere
f l itsperioden is dit eff ec t belangrijk. Bij perioden onder de 10s is het meestal
verwaarloosbaar. Met het programma SAT van Patrick Wils werden in het verleden al
gevallen gevonden waarbij een echte periode van 28 s zowel als 24 s, als 32 s kan
gezien worden, afhankelijk van de positie aan de hemel. Dergelijke verschillen zijn
uitzonderlijk, maar komen
zeker voor.
Getuige daarvan de
scatter op
de
flitsperiodegrafieken (zie onderstaand voorbeeld van 81-116J).
Een tweede effect is de keuze van het referentiepunt in het flitspatroon. Bij
raketten is het flitspatroon mee s tal vrij symmetrisch, maar bij payloads (echte
satellieten) worden flit s en
meestal veroorzaakt door
uitstekende en
extra
spiegelende delen, zodat het patroon soms vrij chaotisch kan zijn (denk maar aan de
Ajisai, 86-61A, die met La serrefle cto ren is bezaaid en meestal vr1J ingewikkeld
flit st). Bij payloads moet men dus 1 bepaald punt van het patroon, dat opvalt (bvb.
erg helder, of gevolgd door een diep minimum), als referentie voor het tellen nemen.
Afhankelijk van de keuze kan een verschil in periode optreden (mede door het
synodi sc h effe ct), door de i ngewikk elde vorm van de meeste pay loads.
Het Laatste effect i s een samen spel van de twee bovenstaande. Door geometrische
zon- wa arneme r oms tandigh eden kan het patroon veranderen tijden s de overtoc ht en dus
ook tijdens het te ll en . Dit veroo rzaa kt soms Li chte paniek, omdat men bvb. geen
tu ss entijd had geklokt . Dit moet men zoveel moge lijk doen! Het kan dienen als
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bevestiging van het uiteindelijk resultaat of het kan het vervangen indien
definitieve meting onmogelijk werd.
Bij het veranderen van het patroon is het heel wel mogelijk dat men
referentiepunt kwijtraakt met alle gevolgen vandien.

een
het

Het synodisch effect kan moeilijk verholpen worden, maar het is wel interessant te
weten in hoeverre het bij uw meting van belang was. Men kan eventueel over zoveel
mogelijk perioden meten om het effect wat uit te middelen. Dit heeft echter niet
altijd veel succes.
Eventuele problemen met de keuze van het referentiepunt, kan men oplossen (meestal)
door telkens een EVEN aantal perioden te meten. Verder ziet u een voorbeeld dat
aantoont hoe belangrijk het meten van EVEN aantallen is.
Tenslotte kan men het veranderen van patroon anticiperen door steeds een tussentijd
te nemen. U ziet, een waarnemer is toch nog flink gewapend tegen deze moeilijkheden.
Belangrijk en zeker niet te vergeten is dat bij raketten die niet in pure tumble
verkeren, de flitsen niet volledig symmetrisch zullen liggen. Dit zal verder
uitgewerkt en bewezen worden in een artikel in het mei-juni dubbelnummer. Merk op
dat tumble wil zeggen dat de raket als een propeller rondvliegt. De rotatie-as staat
dan loodrecht op de raket zelf. Als de rotatie-as samenvalt met de raket heeft men
een geval van pure spin.
In december last year I got a stopwatch from Mike McCants which allows to make 50
timings. !t's a bit more sophistocated than my old watch which had 2 buttons, as
compared to the new one which has a staggering 6. Soit took mea while to get used
to pushing the right buttons at the right time. In december last year I was able to
make timings of the 91-9J (about 50) to resolve the enigmatic character of its flash
pattern which remained elusive to me. When I got back in the house however, I was
also able to whipe out all measurements by pushing one wrong button at the right
time. And of course that's what I did ••• I was so frustrated that I decided to
practice a bit before using it again for satellites. Anyway, in February I was able
to make timings of various satellites with the new fancy stopwatch.
I will use them to point out some difficulties when measuring flash periods.
For various reasons the measured period is not always exactly the actual rotation
period. First of all there is the synodic effect. This effect produces measured
periods which can differ from the real one quite a lot, esp. for Low orbits and long
periods. It is caused by the changing sun-to-observer geometry. The prediction
software SAT, written by Patrick Wils, allows a simulation of the synodic effect. We
were able to produce at one time a situation in which the real period was 28s, while
an observer might have observed 24s or 34s, depending on the celestial region he was
looking. This is of course a very extreme example, but is also a warning. Synodic
effects can and do produce the scatter on some f lash-period graphs (see example
below).
Most rackets have a symmetrie form, they are mostly cylindrical. Payloads have
mostly complicated forms though. That is why the flash pattern of a payload can be
infinitely more complicated than a rockets pattern. In that case the observer has to
choose a reference point in the pattern which allows an easy measurement. This could
be a very bright flash, or a very deep minimum, or whatever. However, in some cases
the choice of the reference can determine the period in an unpredictable way. This
has to do with the case e.g. where a bright flash is caused by let's say two
structural parts and where one counts an odd number of flashes. If the two
structural parts are not distributed symmetrically over the rocket, this causes
deviations in the measured period. There are other possible sources for a bad
inf Luence on the measured period.
Finally the change of pattern during a pass can be desastreus. A chosen reference
point could dissappear all of a sudden, leaving the observer with nothing (if he
didn't bother to make a split time measurement) but cursing and frustration. This is
caused by both the above effects.
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To solve the problem of the synodic effect, one could try to time as much periods as
possible. This way, you can average the de viations out. This is of course only
sometimes successfu l. Most of the time there's nothing to be done about this. It is
interesting to make a note of synodic behaviour creeping into your observations.
That way, we know the measurement could be less accurate.
The second difficulty can, most of the time, be solved by counting EVEN numbers of
flash peri ods.
The change of pattern can be anticipated by making split time measurements.
An important remark is that for rockets that are not in a state of pure tumble, the
flashes are not symmetrical. This will be shown in article to appear in the May-June
double i ss ue of Flash.
Hieronder vindt u een voorbeeld waarbij alle drie de effecten voorkomen.
Het gaat om een waarneming van 13/2 ll. van de 81-116J om 18h50 UT te Oostende
2.93 gr., NB 51 . 2 gr. ).

COL

Below you find an example in which the three effects play some role. It's an
observations of 81-116J at 18h50 UT on 2/13 in Oostende (Longitude East 2.93 deg.,
Latitude North 51.2 deg.).
Number

Period (s)

Number

Period (s)

1
3
5

10.6
11 • 2
12.0
12.0
11 • 4
12.4
10.8
10.4

2
4
6
8
10
12
14

11.7
11.2
10.9
10.9
11 • 1
10.6
(6.5+5.5)

7

9
11
13
15

= 12

Vaststellingen
Vanaf periode 14 treedt een secundair maximum op, dat niet
symmetrisch i s t.o.v. van de primaire maxima. De waargenomen pe riode verandert over
de hele passage. De periode springt heen en weer tussen twee waarden: een hoge en
een lage. Bvb. Periode 1 telt 10.6, 2 gaat naar 11.7. 3 en 4 zijn dan hetzelfde,
maar vanaf 5 zijn de oneven flitsen hoger (1s), dan de even flitsen. Dit gaat door
tot bij flits 13 de situatie omkeert (vanaf de secundaire flitsen).
Het synodisch eff ect s pee lt hier mee doordat de gemiddelde flitsperiode (over 2
perioden telkens) verandert van 11.1 tot 11.4. Al s men dus even flitsen geteld
heeft, zi et men de hevige schommelingen niet in het eindresultaat. De secundaire
maxi ma zijn een mooi voorbeeld van de wijzigingen die optreden.
Tenslotte vermoed ik dat het heen en weerspringen tussen twee waarden te wijten is
aan het feit dat deze raket (dus in principe symmetrisch) niet in pure tumble zit.
Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor het versnelling smechanisme dat bij deze
raket nodig i s.
Conclusions : Starting with period 14 a s ecundary ma ximum s tarts to show. It is not
symmetrical compared to the primary maxima. The period jumps back and forth between
a high value Cabout 12s) and a Low value <10.6s). First the odd numbered periods are
lower, starting with period 5, the odd ones are higher. This continues until period
13, wher e the reversal once again takes pl ace.
If one count s an even number of periods, the ba ck-and-forth jumping does n't show up
in the end result. There i s a sma ll synodic effect on the average (over two periods)
period which goes from 11.1 to 11.4 at the end of the passage.
"The jumping between two periods is probably due to the state of non-pure tumble.
Een ander interessant voorbeeld toont het flitspatroon van de 81-59A. Deze heldere
kun s tmaan vertoont dubbel e s piegelflit sen. De waarn eming we rd verricht op 29/2 ll.
om 19h46 UT, ook weer in Oostende.
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(gestart op een tweede flits)
Another interesting observation shows the pattern of 81-59A. This bright payload
shows double specular f Lashes. The observation was done on 2/29 at 19h46 UT, again
at Oostende, Belgium. <started on a second flash)
Number

Time <s)

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

3.2
8.3
12.7
17.6
22.5
27.2
31.4
36.2
42.3
46.5

Number
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Time (s)
0.0
4.8
9.6
14.3
19 .1
24.0
28.8

Diff. Odd-Even (s)
1. 6
1. 3
1.6
1 •5
1. 5
1. 6

?

?

38.7

1 •5

?

?

Men ziet onmiddellijk dat de even flitsen telkens weer flitsperioden van 4.8 s
opleveren. Vanaf flits 14 werd de tweede flits soms onzichtbaar. In de oneven
flitsen is de periode veel meer aan verandering onderhevig. Het tijdsverschil tussen
de twee flitsen blijft vrijwel konstant, in tegenstelling tot het geval van de
Pageos raket (zie artikel Mike McCants).
The even fla shes produce a period which is fairly constant with about 4.8s. The odd
flashes give a period which is much more variable. Starting f Lash 14 the second
flashes (even) no Longer show up at times. The time difference between the two
flashes is about constant, in contrast with Mike McCants ' observations of the Pageos
rocket (see article elsewhere).

Het flitspatroon van 66-56 B
Mike McCants and Bart De Pontieu
Mike McCants uit Austin, Te xas, USA zond me de Laatste tijd nogal wat gedetailleerde
waarnemingen van de Pageos met ook wat commentaar . Gebaseerd op zijn opmerkingen
volgend verhaal.
66-56B i s de raket die de Pageos-ballonsatelliet in de ruimte bracht. Het object zit
vrij hoog wat maakt dat het Lang te volgen is, maar tegelijke rtijd niet echt helder
is.
Mike nam het object waar op 3 januari 1992 gedurende 7.5 minuten rond 2h20 UT. De
helderheid varieerde tussen magnitude 6 en 10. De flitsperiode werd bepaald op 21.48
s . Deze periode werd als basis gekozen voor onderstaande tabel. Het globale
flitspatroon wa s in het begin 3 ma xima gevolgd door een ontbrekend maximum, waarna
alles opnieuw begon. Na een tijdje traden echter dubbele flit s en op.
TABEL 1
Fractie Periode
Flitsnummer
Number of FL. Fraction of Period
1
2
3

0.04
0.24
0.76

Flitsnummer
Number of FL.

Fractie Periode
Fraction of Period

26
27
28

8.04
8.95
9.04
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1.00
1. 26
1. 75
1. 99
2.26
2.78
2.98
3.03
3.25
3.75
3.97
4.02
4.27
4.76
4.97
5.04
5.27
5.78
5.96
6.03
6.96
7.04

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

9.94
10.07
10.94
11.06
11. 95
12.05
12.94
13.07
13.93
14.07
14.93
15.08
15.93
16.08
16.93
17.08
18.92
19.09
19.92
20.09
20.91
21.09

Men ziet dat in het begin telkens flitsen optreden op (ongeveer) 0.0, 0.25, 0.75 en
1.0. De middelste flits is dus niet aanwezig. Dit gedrag trad over de hele passage
op, maar werd na verloop van tijd niet meer gemeten om de chrono niet volledig te
vullen na 1 minuut (ze kan slechts 50 tussentijden opslaan).
Vanaf flits 10 en 11 is het 'grote' maximum <op de ronde getallen) ontdubbeld. De
eerste van het treintje komt net voor 1.0, de andere net na 1.0. Vanaf cyclus 6
werden de tu s sentijdse flitsen <op kwart en driekwart) niet meer gemeten.
De dubbele hoofdflitsen waren ongeveer magnitude 6 en erg scherp. De satelliet zelf
was in het minimum rond magnitude 9 tot 10. De waarneming werd met een 20 cm
Dobsonian verricht.
Erg interessant is een tabel van de tijdsspanne tussen de twee flitsen:

TABEL 2
Cyclus

Afstand/Separation (s)

"Voorspeld/Predicted"

1.05
1.2
1.35

3

1.0

4
5
6

1. 0

1.5
1.5

7

1. 7

8
9

1.8?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.75
2.5
2.2
2.9
2.8
3.2
3. 2
3.3
mi s s
3.6
3.65

1. 9

1•5

1.65
1.8
1.95
2. 1

2.25
2.4
2.55
2.7
2·.85
3.0
3.15
3.3
3.45
3.6
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21

3.76

3.75

In de eerste kolom vindt u de flitscyclus, de tweede geeft Çe afstand tussen de twee
flitsen in seconden (zoals waargenomen), de derde kolom tenslotte geeft een
"voorspelde" waarde voor deze afstand. Dit Laatste in de onderstelling dat de
afstand toeneemt met 0.15 sper cyclus.
Men ziet onmiddellijk dat de afstand tussen de twee flitsen inderdaad gemiddeld
toeneemt met 0.15s per cyclus, maar er komen nogal veel afwijkingen voor t.o.v. deze
algemene trend. Men moet natuurlijk rekening houden met de reactietijd van de
waarnemer die in het beste geval tot 0.1 of 0.2 s kan beperkt worden. Daarmee
rekening houdend blijven. er nog een drietal metingen over die er wat uit vallen.
Maar ja, de verme Lde tij de·n zijn tij dsVERSCHILLEN, zodat de fouten soms op ge te Ld
worden.
Op 23 januari nam Mike de raket nog eens waar. Hieronder de resultaten zoals in
tabel 2.
TABEL 3
Cyclus

Afstand/Separation (s)

6
8

0.38 of 1.04
1. 15
1. 77
2.06
2.49
2.53
3. 15
3.25
3.67
3.95
4.17
4.37
4.52
4.68
4.80
4.89
4.95
5.09
5.05
5.28

10

12
14
16
20
22
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72

Hier ziet men opnieuw een gestage toename, deze keer zonder al te veel
uitzonderingen. Mike kon hier ook veel Langer volgen, hoewel moet gezegd worden dat
hier gebruikte cyclus hier eigenlijk de helft van de cyclus van Tabel 2 is . Op het
Laatste zijn de maxima zover uit elkaar gekomen dat ze eigenlijk al beginnen op te
schuiven naar de 0.25 en 0.75 flitsen •••
Het is duidelijk dat beide voorbeelden modelvoorbeelden z1Jn van hoe het synodisch
effect de metingen beïnvloedt. Stel immers dat een 'gewone' waarnemer (zonder
'fancy' stopwatch) op de tweede flits meet, d~n is die tweede flits op het Laatst
eigenlijk al zo verschoven (met name ongeveer 5.3/2 s = 2.65 s) dat de gemeten
flitsperiode niet de echte is.
De algemene conclusie is uiteindelijk toch wel een al dan niet continue toename van
de afstand tussen de hoofdflitsen. De verklaring van dit fascinerende verschijnsel
moet gezocht worden in de vorm van de raket.
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Mike suggereerde dat de dubbele
flitsen eventueel veroo rzaakt worden
door
openstaande Luiken waardoor de ballon Losgelaten is. Dit krokodilachtig uiteinde zou
dan voor 2 flitsen zorgen indien de belichtingsomstandigheden gunstig zijn. Het niet
waarnemen van de dubbele flitsen op 3/1/92 voor flits 10 kan dan te wijten zijn aan
ongunstige omstandigheden. Het verbreden van de flitsafstand kan te wijten zijn aan
de Langzaam ver anderde gezichtshoek van de waarnemer op de openstaande Luiken.
Het ontbreken van de flits op 0.5 kan te wijten zijn aan het andere uiteinde dat
bvb. weinig reflecterend is (de raketuitlaat, zwartgebla ke rd?).
Rachan J. Gregg uit Escondido, California, USA suggereerde Laatst in een brief het
volgend ontstaansmechanisme (figuur 1). Doordat 1 uiteinde een afgeknotte kegel is
krijgt men twee flitsen kort na elkaar. De eerste op de ~egel, de tweede op de
raketwand zelf.
_t----·.).'>
/~
'\

""

·--

~' --~ ·;~) ~>
'>. __ __\ ?())(
1~ ;-~
-'~f\

·~

.

\

)\

'--- ·

In dit Laatste geval is het nog onduidelijk waarom men dan geen 2 reeksen dubbele
flitsen zou hebben (de tweede is te wijten aan de andere kant van de raket).
The Flash Pattern of 66-56 B
Mike McCants, Austin, Te xa s recently sent me some observations of the Pageos rocket .
The first observing session took place on January 3, 1992, 2:20 UT. Mike used an 8
inch Dobsonian. The overall flash period was 21.48 s. He used this period as a basis
for the other observed flashes and expressed the time of the flashes in decimal
cycles (a flash at 5.5 means it is a secondary maximum during the fifth cycle).
The results can be found in TABLE 1 (called TABEL 1 in Dutch) in the Dutch part of
this article. You can see that at Least in the beginning of the passage flashes were
seen on O, 0.25, 0.75 and 1.0. The 'middle' flash was missing. This behaviour was
seen throughout the complete passage, but Mike no longer recorded it because his
stopwatch could hold only 50 timings.
Starting with the 10 and 11th flash, the maximum (at rounded cycle numbers) 1s
double.
The double flashes were quite sharp at magnitude 6. The satellite was mostly
magnitude 9 to 10 during minimum (almost all the time ) . The observations were made
with an 8 inch Dobsonian.
Very interesting is the time span in seconds between the two main flashes. They are
given in Table 2. Column 1 gives the cycle number, column 2 gives the observed time
span and the final column gives a predicted time span (assuming the mean growth of
the span is 0.15 s/cycle). The overall tendency is that the time span between the
double flashes grows at 0.15 s/cycle, but there are quite a few measurements which
show strange 'jumps'. This might be accounted for by the reaction time of the
observer. The error on the difference of two measured times also adds up, so that
makes errors possible up to 0 . 3 or 0.4 s (more Likely is 0.1 to 0.2 s).
Mikes observations on January 23, 1992 are given in Table 3. This time he wanted to
see if the spacing between the flashes conti ued to grow throughtout the complete
passage. As you can see for yourself it does indeed . The average growth is about
0.06 s / cycle, but the cycle used in Table 3 is half the one of Table 2. This time
though the first part shows a faster than average increase.
At the end of the passage both the flashes have moved that much that they are
already shifting to the 0.75 and 0.25 flashes. I guess it Looks pretty confusing in
the end.
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It is clear that the average observer (who doesn't own a 'fancy' stopwatch) will be
making poor quality observations due to the shifting of the double flashes. Assuming
he times on the second f Lash, in the end this one has shifted about 3 s referring to
the original flash period. So this is a nice (?) example of how the synodic effect
deteriorates our timings.
The explanation for this kind of pattern has to be found in the form and reflection
characteristics of the rocket. Mike suggested that the double flash would or1g1nate
from a hatch at one end of the rocket through which the Pageos balloon was released.
The increase of the spacing would be caused by the changing illuminiation conditions
of the observer-rocket-sun. The Lack of a flash at 0.5 could be explained by
assuming the ether end to be non-reflective (a black burnt rocket outlet?).
R.J. Gregg, Escondido, Californià, USA suggested a possible mechanism toe. It is
shown in figure 1. The double flash would be caused by the cone shape of one end of
the rocket. Leaves us with the question why we don't see 2 series of double f Lashes
1n that case (the second one being produced by the other side of the rocket).
So it still remains somewhat of a mystery to us. Maybe some of the readers can
some Light on it?

shed

Many thanks to Mike McCants who sent me his observations and elaborate comments.

Programma-overzicht - Survey of programme
De volgende codes z1Jn voorzien in ons programma:
These are the codes which are used in our programme:
n
p

b

?

s

blote oog I naked eye
positiemetingen / positional measurements
beginnende waarnemers / beginnin observers
TOP-PRIORITY
te bevestigen / to be checked
Steady, maar potentieel flitser I Steady, but potential flasher
Lange periode / Long Period
(blanco), gewoon / (blank), normal
hoge baan / high orbit

Vanaf deze maand vindt u i.p.v. de vertrouwde Recent Observations een nieuw formaat.
Van elke programmasatelliet vindt u twee Lijnen, uitgezonderd van de n en p
objecten, waarvan de PPAS-waarnemingen niets nieuws Leren en dus niet opgenomen
zijn. Wat vindt u wel in de twee Lijnen?
LIJN 1 : Cosparcode satelliet (61-18 A), Categorie (A), Totaal aantal waarnemingen
(359), Opmerkingen (tweetalig)
LIJN 2 : De drie recentste waarnemingen met voor elk de Datum, de Waarnemer en .de
gemeten flitsperiode. Voor de twee Laatste waarnemingen krijgt u ook een uittreksel
uit de 'Remarks' kolom in de PPAS. Voor uitleg van de af kortingen, zie het boek PPAS
2.
Starting this month the old format of the Recent Observations is replaced by the new
format. For each satellite two Lines are given, except for the n and p objects (for
which no second Line is given).
LINE 1
Cosparcode satellite (61-18 A), Category (A), Total Number of observations
(359), Remarks (bilingual Dutch/English)
LINE 2 : The three most recent observations with Date, Observer Code and measured
Flash Period. For the two most recent ones, an extract of the 'Remarks' column (as
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filled in by the observer) is also given. for a List of abbreviations, see our
PPAS 2.
Enkele steady waarnemingen/ Some steady observations :
82-55B, 83-2J, 86-19D, 87-41B, 87-53A, 88-5B, 88-53B, 89-68B,
90-75A, 91-6A, 91-17A, 91-76C.

90-23B,

book

90-55BDC,

Waarnemers van Februari 1992 / Observers of February 1992:
AS
BD
BDP
ER
FW
KJ
LB
LW
MM
PEW
RE
RK
TC
TT
WV

Alex Seidel, Stade/Elbe, Germany
Bram Dorreman, Achel, Belgium
Bart De Pontieu, Oostende, Belgium
Eero Rantalaiho, Virkkala, Finland
Frank Weis s ferdt, Selters, Germany
Kurt Jonckheere, Oostende, Belgium
Leo Barhorst, Alkmaar, The Netherlands
Leo Wikholm, Helsinki, Finland
Mike McCants, Austin, Texa s , USA
Peter Wakelin, Sunningdale, GB
Russell Eberst, Edinburgh, Scotland, GB
Rainer Kracht, Elmshorn, Germany
Tristan Cools, Brugge, Belgium
Tuomas Torronen, Espoo, Finland
Will y Verhaegen, Wetteren, Belgium

Correction on Last months List: TT is Tuomas Torronen from Finland.
Op de flits gevolgd : 91- 9 J
Dit obje ct is geen achtling avant - La-Lettre. Het gaat eigenlijk om een brokstuk van
de e chte raket. Vandaar de erg snelle rotatie en de vele waarnemingen die niet op de
rechte Liggen. tegenwoordig gaat het wel beter om het ding te meten.
This is not a real octet Launcher, i t's a fragment of the exploded rocket. That is
also why it is so difficult to measure (it doesn't have a regular form). The very
Low value of the fla sh period made it difficult to obtain a reasonable accuracy too.
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A

91-12-06 TC

6tL 1
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9 1- 08- 15 1'..J
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dm, dtm

92 - 03- 01 BD

91-12-14 BD

R, slow , ma

91 -12- 15 BD

Yl-12-1 5 BD

21.4 mag +8 . 0- >j

92 - 03- 01 Bn

Vlil ,

mag

9 1- 12-14 TC

l

flash mag

47 . 5 F'a

v,

F'a

close to

17.7 mag +7 . 3- >i.

17()

A

eu

brght trple
5Q . 7 CJl - 05-07 AS
l:l A •
13
ietsj
e
meer zijn/to
mag het een
22
.
4
91
0806
JOP
8 1- 1 l - l 9 PN
J4.0
9
6 .')- :111 A
mag het een ietsj e meer zijn/to

91 - 05 - 08 BD 59.3
be checked more regular
91 - 08- 12 JOP 22.5
be checked more regular
7.3
91
- 11- 18 MM
9
1-0414
MM
6
.
8
90- 07-28 MM
6. 2
66- 56 n 207
dnbbele f l its/s harp double maximum
92- 01 - 26 LB 21.6 F'Ff- fF'F ,
92-01 - 23 MM 10 .8 92- 01-26 LB 21 . 6 F'Ff- fF'F,
mag
nog
eens
bekeken
worden/to
be
checked urgently
70- 36 J '? 98
S , mag +7
90- 08- 18 BDP
S
75-08- 27 HB J3 .5 90-08- 18 KJ
70- 103 A
97
92 - 0 l-10 TC 14.7 92- 01 - 21 LB 14.5 AA , mag +7- 92- 01- 21 LB 14 . 6 AA, mag +7 30s Vdll LB/flashe s with 30s acc. to LB
70-103 D ?
0
70-l Ob 13 b 168
92- 02- 17 TC
dtm, mag +7
<rL- 01 -10 TC
4 . 7 92-01-22 WV 4 . 8
mr1g nog eens bel·ekeu worden/to be checked urgently
71- 41 J '? 20
7.5
90-08 - 21 BDP
S
77-03- 30 AS
7 . 5 77 - 03 - 31 AS
7 1.- H() J S 262
S , mng +8.5 91 - 04-20 BDP
s
(Jt-U4-~0 BD
91-04-20 KJ
91-04 - 12

<)5-

A

A

A

7 1. ·- 1 1. 6 D •

JO

qo -o7-2'J Hu

e.7

90-10- 09 RE

91 - 07 - 17 JOP 17. L1 te lescopi c ,

10

mag nog r.ens bek eken worden/i..o be checked urgently
7"2- '";7 .) ? l 76
90- 08 -22 KJ
S
70 - UJ -LO HB 56 . .') 76- 08-04 HH 15
t 2- H7 ,.J ,. "2 6
92- 01- 21 LB
almost S, m
111-04- ·20 ff
91 - 04 - 20 K.J
7L - H9 A
1..1 t

n-

.1~

.J

oldg Wf~

l.

-oa- .iU

26 . 0

BJJ
~

wordeu / to be observed again
91 - 09-12 BO 28.7 a

Pen s IJe1'ek Pn

Ml
91 - 0 .~ - or...

90- (lfl-1 7 BDP
/'\- o9 .J -

l

R redrti~h

LB

S , mctg +5

91 - 07- 27 LB

S, mag +6

U6

91 - 08 - 25 LB 97
AA , mag +4
91 - 05 - 08 LB 60.2 AA ,mag+S
90- 08-1 9 BDP
42
mag nog eens bekeken worden/to be checked urgently
90- 08-19 KJ
S, mag +8
S
77-03 - 30 AS 10 . 3 90-(18-19 BDP
71,- 24 J ? 21
mag nog eens bekeken wo r·den/to be checked urgently
90- 08- 22 KJ
S
90- 08-22 BDP
S
90- 08 - 20 BD:P
74- 72 J s 59
S
91-01-16 LB 22.6 MM, mag +3 , 91-09- 07 PEW
90-11-09 LB
mag nog e ens bekeken worden/to be checked urge11tly
75- lh .J '? 46
90- 08-18 KJ
S (long per 90- 08-18 BDP 200 >200 , faint
90-0fl - I l 1'J
75- 45 ,J S JL1
91 - 04- 12 BD
s
91-0li - 09 TC
91 - 04-12 BD
s
7'\-1(J4 ,J :

7)-

136 J

s

27

90 -07-1 2 BDP
76- l:l J s 29
91 - 04 - 12 BD
76- J 9 A !; 121
92 - 02- 29 KJ
3 .6
7b - 54 .J

s

90-11 - 22 LB

S, mag +4

91 - 02- 24 BD

s

91-04 - 12 BD

s

91 - 04- 20 BD

s

34

91-09- l'l. TC
S , mag +7 . 5 92- 03- 01 BD
91-04 -09 MM 150
76-lJ.8 .J
257
92 - 03-01 BD
92 -02- 20 TC 10.2 92-02- 26 LW 10 . 3 rnu g +5
nwg
l1
ei.
ee
n
ielsje
m
eer
zijn/ot
her
observers
77 - 44 A
20
91-1005
RE
10
911008 RE
91 - 10- 0'.:3 RE 10
77- 79 J - 93
91-08-05 BDP 52
91-11-05 PEW 63
91 - 12- 11 BD
77- 91 A 11
magnitude 1 . 5
dringend bek i jken/t o be checked urgently
78- 5 J ·:· 28
79-04 - 14 l'W

10.'1

89- 03- 06 PW

~

- 6:::. -

90-1 0 - 11 pv,·

S
10 . 4 mag +6 . 3- >i
admitted too
10
67 . 3 mag +5.8- >i
S

ï:1- 1H H !J 14'.!

2. 7 1-, sr11 , mag
J.. 7
Q2-u1-2R PE~ 2 . A 92-ü"..!- 21 f\.J
\·oorlaatste wöariwmi11g? /o bservation 0 1· LB'!
rn - '1 .!. .\ ".' 16
(11-12-26 TC 29. l 1 Q2- lJ1 -] 0 l.B 47 .1 n· . nic1g +2 , 92- 01 - 21 WV 30 . 5
dringend bd,j jl-:.en/~o l>e :;ltecl-:.ed ur-geutly
7H- :'i(:> J : 121
s
S
90- 08-19 BDP
HY-03-06 P~ 4;,2 90 - 0R-1 9 ~J
711- f) / 1 ,\ a
magni lud~ Cl->5. 5
ï8 - 9l J :) ló
91 -1) 4-l'...I l\D
S
91 -05-10 LB
I, 111ag+4,l os
90-1 CJ - 2L P\(
nng 1·r.·ns bPkijken/to l>P lo oked at agnin
7U- 9(1 A
18
3
91 - 10- 03 RE
3
91-04- 13 PW
3 . 0 91-09-14 RL
secHncld ire ma::d.ma/ sec1mdary maxima
ïR-109 l
1.'113
92- 02- 29 BD 17.9 mag +6.0- >i
02-02-24 llDP 17.9 92-02-20 HDP 17.4
br·okstuk
vr11t
Sol
wind
,
tlii.send?/Solwind
debris , f l ashing?
70- 17 A !
3
I
91 - 09- 26 RE
5
AU-OA- OJ BD
0 . 9 85- 06- 17 P ~
74- 2'1 . 1

s

13

91-07- 31 TC
S, mag +8.5 91 - 10- 26 TC
S , mag +7
dalend vo l gens grafiek'?/going down acc. to SatFlash
tm, mag +6
91- 12- 14 BD
S, mag +6 . 5
30.7 91 - 08 - 08 TC 31

91 - 07 - 21 TC

u

79- 30 13 !

Ql -07- 31 TC
ïQ- .50 A

2CJ
42-0 :.:l-02 RE 20
79- fl4 .J s 23
(11 - 04 -U BD
Hl.l- 12 J '?
14
89-U'S- 22 PW
111)- ')8 .J ?
17
9CJ-Ofl -O '.:l l.B 'JR
HO- tl7 B ~ 21

<12-03- 06 RE

20

92- 03-11 RE

Ltl l 1 ·'

l

s, mé)g +7

s
10
S , mag +5

J7

l/J-OB -O'.:l lS
2 . 9 9l-08- 0'.:l KJ
2.8 te l escopic
t.~l - .i'2 .J ·.·
n
dri ngencl beki jken/lo be cllecked
9fl-llt'.-l 5 l\.J
90-08-18 BDP
S
fH- S'J A
25
92-02-29 BDP 4 . 8 92- 02- 29 BDP 4 . 8 F' f F' f
131- 74 1 ::; J 1
91 -08-07 .mw
s
Yl - U8-U7 BDP
flit
s
t
m
et
37s/flashes
with 37s
Bl - 8L1 B
13
92-02-29
TC
37
sa,
mag +3 .
4~-02-29 HDP 100
Hl-Jln

S, mag +7.8

91 - 10- 27 BD
S
91 - 05- 06 M~
urgentl
y
dringend bekijken/to be c hecked
90-08-17
KJ
90-l18- 17 BDP
S
urgently
dringend bekjjken/to he checked
90- 08- 22 KJ
~o-no-22 BDP
s

91-11- 09 RE
5.4 91-04-12 BD
4.8
91-Oli-02 MM
11mgnilude "3-'> 5 .5
nn- n9 A n
dringend bekijken/to be checked urgentl y
80- j 02 .J ?
9
Y0- JO-L3 BD
S , i tn in S 90-11-09 LB
9U- J <J-22 J,B
tJ l -

20

91 -08-03 KJ
urgently
90-08 - 18 KJ

2 . 8 telescopic

92- 02-29 TC

2.3 F' - f 'F', ma

s

92-01-02 KAH

S, mag +4

92- 02- 29 BD

s, mag +5.0

'.:lOO

92-02-29 BDP 11.5
7 .7 ?
02-02-20 TC 11 .5 92-02-24 L\\
8] -1 j <.f B
64
5.6
'.L . O other GTO- o 91 - 06- 01 LB
91-05-13 FD
9 . 5 91 - 06-01 BD
82- 37 l~
4
a, mag +3.5 92-02-08 TC 36 .6
92-02-03 TC 50
91-12- 26 TC 13
ü1- 40 .J - '.:U
92-02-29 BD 50 . 5
q l-09-12 LB 66 . 5 91-09-13 PW 101
n2- '.J l n
13
92- 02-03 TC 25 . 3
Q2-01-29 BDP 31 . 2 92-01 - 29 TC 26 . 2 fm, mag +4
nog even volgen/to be fo 1 lowed another few months
02- 55 11
15
92-02-20 TC 52
9 L-12-12 TC 43.7 9 1-12-14 TC 44 . 4 AA, 01ag +3
82- 6ó B
26
92-01-23 TC 31 . 6 92-01 - 26 LB 32 .2 AA, mag +4- 92-01-26 LB 32 . 7
dringend bekijken/to be checked urgently
8'2- 71 J :
5
90-08-18 KJ
90- 08-18 BDP
s
H9- 0.'.î -04 PW
82-102 u - 15
91 - lL-26 TC 36 . 3
91-0!J-29 .PW 5'.:l
ql-Clli-16 TC 60
nog e'."'ii ·vo l gen/to be tol lowed another few münths
~n2 J ·· J.'-1
91-09- 12 TC 160 MM , mag +2 . 91-09-12 BD 152 .
01 - 00-03 TC
magni tud1' 3
1.D- ' •4 A n
83- 48 B
18
>60 , ha ze,
92-03-01 BD 35 . 0
91-12-15 BU 27 . 7 92- 02-29 BDP 60
83- 69 J - 60
Ql-12-14 BD 65.0 <J l-12-1 4 BD 67 . (1 mag +6 .0- >8 92-02-0A TC' 62 . 6

mag +4- >inv

A

.

FF, mag +6 ,

f m, mag +3
mag +6.8->i

MM , mag +3.
MM , mag +4
AA, mag +4-

s
FF, mag +3.

/.

mag +6.0->i

AA , mag +4

84- 1. J - J5
91 -1 0- 06 PEW .57
84- 4'.3 l\ !
8
91- 03-2 1 PN 32 .0
84 - 46 B b 78
92-01-10 PEW 8 . 9
8L1- 52 , f
31
91 - 07-28 LB 35 . .5
134- 109 B
11
90- 02 - 21 wv
l3L1-122 A p
8.5- 11 B 8
91 - 07 - 22 KJ 60
85 - 22 B
14
91 - 12- 08 TC 38.7
85- 23 J - 73
91-12- 14 BD 115
85- 1-11 B
39
91 -12-14 BD
85- 97 B n
8.5- 108 A b 39
91-09 -1 9 RE 10
85-1 16 B
45
92 - 01-21 LB 22.0
86- 2 ,J - 15
90-08 - 16 KJ
86- 6 A
16
91-05- 21 RE 10
86- 17 A·n
86- 19 c
15
0.9
91 - 09- 13 PW
86- 19BB
4
91-11 - 08 RE
0.6
t.J6- 37 B - 87
92-01-12 AS
86- 39 B 5
88-08-14 KO
86- 42 J - 24
91-08-09 J DW 120
86- 61 A 14 3
92- 0 1-1 3 KAH
86-- 70 B 9
91- 09- 20 TC 41
86- 92 J
141
91- 11- 30 LB 45.7
86- 93 B
8
91-09- 07 BD
5 .1
86-100 B - 50
91 - 06- 02 BD 115
87- 3 A
6
91-08-31 RE 10
87- 'fl B n
87- 51 J
148
92 - 01-10 LB 37.4
87- 57 B - 28
92-02 - 29 TC 45.6
87- 88 A
14
91 -08-16 RE 20
87 - 101 A
6
90-08-03 FW
9 .1
87-106 B - 34
ql-09- 20 BD 55 . 3
14
88- 1 A
91-12- 15 BD 42. 0
88- 16 J
181
91-10-26 TC 42
88- 19 A
9
92- 01-21 LB

91 -12-11 BLl 55 . 0 mag +6 . 3- >i 91 -1 2-14 BD 53 .2 mag +6 .0- >8
daal t nu snel tot 26s LB/going do\m fast to 26 s LB
MM, mag +5
91 - 10- 27 BD 70 . 6 immers ion
92- 02-20 TC 34
92-01 - 10 TC

8 .5 AA, mag +4

92- 01 - 21

wv

8.9

91- 08- 01 LB 35 .6 AA, mag +4

91 - 08- 01 LB

36.4 AA, mag +3

91 -03- 21 PN 29 . 5

92- 02-17 TC

30.2 AA, mag +5.

91 - 08- 29 PW

45

91 - 12- 26 TC

40.8 MM, mag +4

magni.tude 2
l p, one max

91-08-24 KJ
91 -12-10 KD

39 .7

fm, mag +4 .

91 - 12- lLt BD

R, mag +7 .0

91 -1 2- 26 TC

97

91 -1 2- 24 LB
magnitude 2

13.9 AA, mag +5-

91 -1 2- 24 LB

14.0 AA , mag +5-

91 -12-08 TC

12 . 8 sf, mag +2.

91-12-14 BD

10.1 F, mag +3 . 0

92-01- 21 LB

21.8 FF, mag +4-

92-01-22 TC

S, mag +3.5

90-09-14 BD

100

91-06- 01 BD
magni t ude - 1

>100

60 . 8 aF 'aF'

90-09- 16 BD

100

92- 01-04 RE

30

91 - 09- 17 KJ

0.9

91 - 09- 17 KJ

0.9

91 -11-11 RE

0.7

91 -11-19 RE

0.7

92-01 - 22 LB

al most S, m 92-01-23 TC

91 - 09- 17 KJ

s

91 - 08 - 09 BDP 114
92-01 - 17 KAR

mag +5

>100

S or I, mag

92-01-12 AS

38

91 -08- 09 PA

116

mag +5

92- 01-19 KAH

91 -09- 21 RE

20

91-11-18 MM

40

92- 01 - 21 LB

59 . 6 MM, mag +4-

92-01-21 LB

60 .4 MM , mag +4-

92- 02-17 TC

6.8 sharp minim

92- 02-20 TC

6.7 sa , mag +5

waarneming van BD onjuist/obs of BD wrong
91 - 10- 27 BD
2.5 ?. , sa?, a
92- 02-1 3 TC

138

MM, mag +4

dtm, ssm

91 - 09-17 PW
magnitude 2

19. 3 sm, some sh

92-01-22 LB

92-01 - 21 LB

34.2 FF, mag +4-

92-01-22 TC

35 . 3 FF, mag +3

92-03- 01 BD

42.5 mag +6.3- >8

92- 03-01 BD

46.5 mag +6.0- >8

92-01-06 RE

10

92- 01 - 06 TC

36

90- 12-01 MM

10.1

91 - 12-12

92- 01 - 22 LB

133

92-02- 29 BDP 52
9 1-10-26 TC

wv

A'FaFA', ma

12.3
MM, mag +4.

MM , mag +4-

92- 01 - 22 TC

79

.F' aF', mag

92 - 02 - 29 TC

52 . 5 F' aAaF', ma

91 - 10- 27 FW

45.5 fm

92- 02- 13 TC

15.6 AA, mag +6

4'.3 .1 AA,mag +3.5

92- 02- 08 TC 16. 4_ S!!J 1() J§ag +6

~

91 -11-l b LB

10 . b

92-0 1- 28 Rl
ijl_;- l)') t\

'.

0 .8

2~:

,J

91 -08-22 AS

1,~~

lb . 5
84

D -

92-01-10 LB
U9- 59 B
161
91 -1 2- 14 LB 22 . 1
tl9 - ()[\ B - l.L, q
':H -11 - 30 LB 79

H9- 139 A b
9 2-01. -10 HE

.'3

2

91-10-07 KAH 3 . 6
90- 29 ,1
145
02-02-29 KD 47.1
90- 36 B - 106
91-10- 04
43.4
9(J- i1() f\ b 611

wv

92- 03-01 KJ

19.5

'JU- .'JU [J p
90- 58 A n

75 ..\.
90- 78 L\

1.6 mag +2- >4
Y2 - 02 - 03 RE
worden/to be crm1-inn ed
dec (Jue t o 91 -1 0- 06 RE

1

10

91-12-14 RD 16.9 mag +6.8- >i 91-12- 14 BD 17 .1 mag +5.8- >i
nog even volgen/to b e fnl l owed for another month
92 - 01 -1 0 TC
S, mag +5
92 - 01 -12 AS
slowly tumb
91 -12-14 BD

21 . 9 mag +5 . 5 - >i

91 - 12- 15 BD

92 - 01 - 22 TC

101

MM, mag +4.

92-01-23 TC

V, mag +5.5
107

MM, mag +5

27

90- 28 /\

' ;l!l-

l ' ' . 6 .FF , rnag +4

L75

KD

~l - 12-05

89-

92- 02--03 TC

ioa gn i i:1.1de 2
magni ·t ude 2

ll

HH -lUb B p
IN-

92-01-29 ER
111o et- hevec; !. i gd

.'1

c; 1 -·OB - 2 l .-\S

}\tl-1 (12 lJ

91 - ll-2L PEW 2J . 4

53

tie- 713 .\

92 - 01 - 11 RE
6
92 -01-14 RE
5
mag wel eens meer waargenomen word en/check more regularly
91-12-14 BD 10
F ' F', mag +
92 - 02-29 KJ

50

92 - 02-29 TC

92- 01 -26 LB

76.6 AA, mag +4-

92-01-28 LW

92- 03- 0l BD 12 .1 mag +2.8 - >i

92- 03 - 02 RE

47.1 AA , mag +6 .
S or lp

13

01agniiude 1.5
magnit ude 2

tl

1

92-02-0J TC
9(J- 78 5 '.

.'50

92-02-03 TC

6 . ~)

I, mag +4 . 5
daling volgens LB?/go ing down acc . t o LB
92-02-03 TC
6.5 AA ->fF- >F'f 92- 02- 04 AS

6.6

48

90- [IJ D

92-0l-2l LB

9.0

92-01- 26 LR

5

9 2- 01-21 LB

q J. - 11- 18 M"l :.HJ
9 16 B b 71

9 1- 11- 24 TC

90- 8 i. T ·;

9 1-11-08 HE

.,
·-'

92- 01-26 LB

14. 8 AA , mag +4-

S, mag +6

92- 0 1- 26 LB

I , mag +5- >

l FF, mag +3-

92-02- 17 TC

14 .9 AA, mag +4 -

2 ~3

9 0- 8J l3

92- 02- 29 KJ

t,() .

92- 02-29 KJ

3.7

92- 02- 29 KD

92- 02- 21 KJ 16 . 6
9 J
152
9 2-01 - 01 BD
0.5

92- 02- 29 TC

15 . 7 AA, mag +3 .

92- 02- 29 BD

92 - 03- 01 TC

1 . 9 qm , mag +6

92- 03- 01 BD

92 - Ul - 22 LB

18.3 AA , mag +4 -

92- 01 - 24 LW

18 . 3 mag +3

60

92- 03- 11 RE

40

91 -

7 B b

3 .7

40 . 2 AA , mag +4
3.7

f:ll

15 . 8 mag +5 . 0- >8

Yl -

9J- 11 B

y2-u1 - 22 re
91- 17 A p

') ! - 17 El

.-

1a . 2
99

':1 2- 03- 08 RE 30
92 - 03-1 0
91- 19 B b 42
91- 11-14 PEW 5 . 0 91 -11-21~
91- 21 B
38
91 - 12-1 4 RE 10
91 -12-17
9 1- 24 An
magnitude
91 - 29 B ! 1,9
(11 - 12- 14 BD
91 - 12-1 4
'H - :52 H '.

RE

TC

5 . 2 FF, mag +3 .

92- 01-29 TC

:î'~

B li

7 . 1 FF- >AA, mag

RE
-2

16

92-02-18 RE

15

LB

27 . 6 FF , mag +4 -

91- 12-14 LB

27 . 8 FF , mag +4

2

91 -12-l Lt LB
92 -02-U TC
I, mag +5
2 . 1 FF , mag +4
91 - t11 B b 4q
8 . 3 92-U2- 0B TC 18.3 s m, a, mag
92-02-10 RE
9 l -10-13 TC
VHrke e rde s at ? /wrong id entifi ca tion?
91.- 42 n b 7J
3
a
92-03-04 TD
92-02-29 TC 10 . 4 92 -03- 04 BP
<J.1 - ' )O ,\ n
magnitude 2->4
91 - ."iO F ? 16
<.Jl -OB-31 p 14.·
91-09-24 "RE
9J -

1. 9 F' ff F' ff

102

10
3

12

JJ
- Fi 6-

92 -02- 29 KJ

13 . 7

a

') 1-

(J 1 :J
lll
,,: . () · 1-1r1-l9 PH
9 1- U'l-i .' Ll'·
111ü ~t l i_ \wie ,_J . -)
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Vergadering op Zondag 12 April te Achel

---------------------------------------

Op zondag 12 april a.s. vergaderen we weer eens in Achel. De te volgen weg kunt u
vinden in een wegenatlas. U rijdt gewoon naar Achel, bij de Belgisch-Nederlandse
gren s , dichtbij Eindhoven. Indien u vanuit het noorden Achel binnenrijdt, vindt u de
verzamelplaats schuin achter de kerk. We komen samen aan het Gemeenschapshuis van
Achel, bij de zonnewijzer om 14h15. Wees a.u.b. stipt want voor de vergadering zelf
verhuizen we dan naar de dorpsschool.
Op de agenda staat o.m. :
Flash, WG Belgie, Flashdisk, toekomstige
- Toekomst van de WG vanaf september 1992
publicaties
- Financieel beleid van de WG
- Iets over de verwerking van alle 7.4 x 2.4 raketten van de PPAS door BDP
- Iets over de geheugenproblemen van SatFlash en de nieuwe Lay-out van de Recent
Observations (SF 5.1 zal misschien voorgesteld worden)
- Misschien iet s over Iridium door Bram ?
Observation of 61-18 A by Jean-Pierre Rohart

--------------------------------------------

SATELLITE 6101801
11
10

9
8
7

6

\t.,

5L-~~~~~~~~~----'._.__~~~

Passage du 15-02-62 Sh18 à 5h29
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PUBLICATIES van de WG Kunstmanen
400 Bfr./year Cabroad)
F L A S H 300 Bfr./jaar (Belgie)
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 both Dutch and English written articles. Features a List of
new sateLLites, orbital elements of all programmesatellites, observation reports,
background articles on space and analysis of observations, etc .•. More than 250
pages each year.
Cabo ingaand vanaf eerste Flash na betaling, daarna per kalenderjaar)
Csubscription starting after payment, after that per calendar year)
HANDL E I DI NG
300 Bfr. CBelgie) 400 Bfr. Cabroad)
Kunstmanen, Voorspellingen, Waarnemingen & Baanbepalingen
Telt T44 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 and geostationary satellites as well.
Auteurs/Authors:B. De Pontieu, C. Steyaert (editor), W. Verhaegen & P. Wils
'Kunstmanen Waarnemen'
50 Bfr.
BR0 CHURE
Telt 17 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het hoe en waarom van kunstmanen
waarnemen. De voorspellingen (zoals ze in Flash verschijnen) en het rapporteren van
flitswaarnemingen worden nader belicht.
Dutch written brochure counting 17 pages, about observational techniques of
satellite-observing. The Cscientific) value of satellite-observing is also treated.
LL become available in english by the end of 1992.
Auteurs/Authors: P. Aneca & 8. De Pontieu
P PAS
2
300 Bfr.(Belgie) 400 Bfr.Cabroad)
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, zichtbaarheidsgrafieken, helderheidsverlopen en
nog
veel meer produceert.
prediction software
which
also calculates
visibility
periods,
brightness
patterns and a Lot more.
S AT F L AS H
software die toelaat de PPAS waarnemingen in grafiek te zetten, statistische
resultaten te bekomen en de PPAS-files te editen.
softwate which
allows
for
graphical
and
statistical
the
analysis
of
PPAS-observations and the editing of observations.
P P AS
33 text-files die meer dan 20000 waarnemingen bevatten.
33 text-files containing more than 20000 observations.
FLASH - d i s k
(gratis verzending/free of mailing costs)
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.

