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SATORIAAL 

Na twee maanden inaktiviteit begint met de vakantie een periode waarin de werkgroep 
traditioneel enorm aktief is. De inaktiviteit van de voorbije maanden is natuurlijk 
ook maar relatief, want we hadden een dubbelnummer en bovenal de waarnemers bleven 
op post (ondanks het rotslechte weer). Zie daartoe bvb. het artikel van Tristan 
Cools, de Brugse waarnemer die op weg Lijkt naar een enorm aantal waarnemingen dit 
jaar. 
Ik hoop dat ik nog een heleboel van dit soort artikels mag publiceren de volgende 
maanden, want ze geven een mooi beeld van onze aktiviteiten en motiveren andere 
waarnemers om ook eens waar te nemen. Over het aantal waarnemers mogen we intussen 
niet klagen, er komen er steeds meer bij. Dat zal hopelijk de gaten in de kurven 
Langzamerhand kleiner maken. 
In dit nummer vindt u verder weer een aantal resultaten van de voorbije 2 jaar die 
voor 1 keer onze theorie bevestigen i.p.v. ontkrachten ••• 
Deze maand komt de verwachte computerversterking er dan. Eindelijk zal ik zelf ook 
overschakelen naar een IBM-compatibele computer (tot nu toe was alles op Apple IIe). 
Dit zal het maken en samenstellen van Flash enorm vereenvoudigen. Vooral de 
baanelementen en waarnemingen zullen op die manier gemakkelijker en sneller in Flash 
kunnen. Lees verder in de waarnemingsrubriek over de baanelementenservice die 
waarschijnlijk deze maand zal gestart worden. 
Deze maand ben ik van plan een aantal reeksen voor Flash te schrijven. Eerst moet 
natuurlijk het eerste onderzoek naar het gedrag van de achtlingen afgewerkt worden. 
Daarnaast komt er vanaf volgend academiejaar (oktober) een nieuwe reeks over 
Russische raketten en hoogstwaarschijnlijk vind ik ook nog de tijd om een aantal 
artikels te schrijven die dieper ingaan op de fysica achter het gedrag van de derde 
trappen in de ruimte . 
Het experiment met de foto van de MIR door Tristan Cools was geslaagd en in volgende 
nummers zal u af en toe nog foto' s mogen verwachten. Wie neemt de uitdaging op, om 
eens een mooie flit ser te fotograferen? De zomer is er ideaal voor. 
Tegen eind september zal ook de tweede versie van de PPAS verschijnen. Een heleboel 
foutje s zullen dan uit de ze enorme database gehaald ZlJn en een nieuwe druk zal 
verschijnen (deze maand is de Laatste van de 15 gedrukte exemplare~ verkocht). De 
kopers van de PPAS zullen verwittigd worden van de nieuwe versie en zullen ook 
gevraagd worden of ze een nieuwe druk wensen. - Het is de bedoeling de PPAS ieder jaar 
up te daten. 
Voor de rest 
studies zich 
toelaten nog 
schrijven. 

zal het nog een tijdje stil blijven op het publicatiefront, tot mijn 
naar een einde hebben 'gesleept'. Tot dan zal het thesiswerk niet 

eens een publicatie over de fysica achter het gedrag van de raket~en te 

Veel waarnemingsplez ier en tot volgende maand (een nummer dat vrij vroeg zal 
verschijnen door een waarnemingskamp begin augustus). 

SATORIAL 

After two months of <relative) inaktivity, the summer-vacation traditionally 
announces extremely ective times for the WG. A Lot of observers take advantage of 
their vacation to observe a lot of old objects. They go through the catalog in a 
sys temati c way, hoping to find new (and old) flashing objects. We really like to 
hear more about your experiences with this. A Lot of observers write a small article 
about the ir vacation-observing sessions, so why shouldn't you? It improves contact a 
Lot and works highly motivating for beginning observers. English or any other 
Language is OK for Flash. 
We still have a Lot of 'gaps' in our flash-period curves, which are mainly due to 
the Limiting visibility periods at certain Latitudes. So new observers on different 
Latitudes are still wellcome, as are all o\her observers. 
Ina few months we will publish some articles about the fla sh-period- behaviour of 
J-index-rockets. This kind of research, in which one type of rockets is studied 
thoroughly is quite easy with SAT FLASH and PPAS. The gr oups of satellites being so 
Large, we can't study of a ll them our se lves , so perhaps you cou ld study anothe r 
group yourse lf and write an a rticle about it? 
I've been invi t ing you to writ e artic le s i n thi s last pa ragraph because I think a 
wider variety of authors would be very we ll come to the readers and other observers, 
not to mention my tired fingers! 
I hope the weather in July, will be a Lot better than it was in Eu rope the Las t 2 
mont hs ! Good Luck wi t h the obse rvation~. 



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

91- 30 91-04-24 1:40 Plesetsk (USSR) 
A 21188 Meteor 3- 4 910425 . 6 82.54 
B 21189 (SL-14 Tsyklon) 910425.3 82.54 

91- 31 91-04-28 11:34 Kennedy Space Center 
A 21 STS 39 910428.6 56.99 

B 21 
c 21 
D 21 

IBSS 
MPEC 
CRO-C 

910505 .4 56.99 
910502.6 
910505 . 4 
910502.3 

56.99 
56.99 
56.99 

109.48 
109.47 

(USA) 
89.62 
89.68 
89.47 
89.68 
89.52 

E 21 CRO-B 910502.8 56.99 89.47 
F 21 CRO-A 910503.7 56.99 89.67 

91- 32 91-05-14 15:50 western Test Range (USA) 
A 21263 NOAA 12 910526.3 98.73 101.37 

91- 33 91-05-16 21:36 Plesetsk (USSR) 
A 21299 Kosmos 2143 910519 . 9 82.57 
B 21300 Kosmos 2144 91052 0. 9 82.58 
C 21301 Kosmos 2145 910 519 .9 82.57 
D 21302 Kosmos 2146 910519.9 82 . 58 
E 21303 Kosmos 2147 910519.9 82.57 
F 21304 Kosmos 2148 910519.9 82.57 
G 21305 (SL-1 4 Tsyklon) 910517.5 82.57 

91- 34 91-05-18 12:43 Baikonur (USSR) 
A 21311 Soyuz-TM 12 7) 910518.8 51.61 
B 21312 (SL- 4 Soyuz) 910518.8 51 . 6 

91- 35 91-05-21 9:07 Plesetsk (USSR) 
A 21313 Resurs-F 10 910522.5 82.32 
B 21314 (SL-4 Soyuz) 910522.6 82 .32 

91- 36 91- 05-24 15:36 Baikonur (USSR) 

114. 02 
114.16 
114. 09 
113.96 
113.91 
113 . 83 
114 .82 

90 . 22 
88.36 

89.21 
88 . 71 

A 21315 Kosmos 2149 910528. 2 67.14 90.21 
B 21316 (SL-4 Soyuz) 910524.9 67.14 8959 

91- 37 91-05-29 22:48 Kennedy Space Center (USA) 
A 21392 Aurora 2 910531.9 0.19 1400.20 
B 21393 (Delta 2) 910530.6 24.99 113.08 
C 21394 (PAM-D) 910530.2 24.08 648.25 

91- 38 91-05-30 8 : 10 Baikonur (USSR) 
A 21395 Progress-M 8 910530.7 51.60 
B 21396 (SL-4 Soyuz) 910530.6 51.64 

91- 39 91-06-04 Plesetsk (USSR) 
A 21397 Okean 3 910607.9 82.53 
B 21398 (SL-14 Tsyklon) 910605.8 82.53 

91- 40 91-06-05 Kennedy Space Center 
A 21399 STS 40 910605.8 39.00 

91- 41 91-06-11 Plesetsk (USSR) 
A 21418 Kosmos 2150 910611.9 74.04 
B 21419 (SL-8 Kosmos) 910611.9 74.04 

91- 42 91-06- 13 Plesetsk (USSR) 
A 21422 Kosmos 2151 910621.9 82.51 
B 21423?(SL-14 Tsyklon) 

91- 43 91-06-18 
A 21426 Molniya 1- 81 
B 21427 (SL-6 Molniya) 
C 21428 platform 
D 21429 

Plesetsk 
910622.0 
910620.1 
910620.l 
910618.9 

(USSR) 
62.85 
62.83 
62 . 82 
62.92 

90.14 
88.38 

97 . 78 
97. 77 
(USA) 
90.16 

100.83 
100. 71 

97.78 

735.92 
90.48 
90.48 

732.31 

1187 
1187 

251 
253 
242 
253 
243 

1213 
1212 

263 
268 
257 
268 
261 

244 256 
250 270 

812 829 

1400 1416 
1413 1416 
1406 1416 
1395 1416 
1390 1416 
1384 1416 
1416 1474 

259 318 
194 199 

230 235 
180 236 

189 3 '/9 
164 342 

34658 35508 
401 2354 

1438 35449 

279 290 
183 213 

635 666 
634 665 

280 300 

783 809 
775 807 

637 663 

448 40803 
208 390 
182 416 
443 40632 

Valdata van o bjecten hierboven of in vorige fLASü-es vermeld: 
Decaydates of objects mentioned above or in previous FLASH-es: 

182 
184 

257 
267 
266 
267 
259 
273 
273 

246 

8 
17 
14 
17 
14 
11 

206 

80 
128 

284 
100 

67 
95 

355 
71 

178 

203 
104 

258 
269 

350 

349 
8 

262 

280 
137 
126 
280 

91- 20 A: 91-05-07 91- 23 A: 91-05-24* 91- 31 A: 91- 05-06* 
91- 31 B: 91-05-06* 91- 31 D: 91-05-14 91- 31 E: 91-05-12 

91- 31 F: 91-05-13 
91- 35 B: 91-05-23 

91- 34 B: 91-05-20 
91- 36 B: 91-05-27 

91- 35 A: 91-06-20 
91- 38 B: 91-05-31 
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Opmerkingen/remarks: 

In de lijst van teruggekeerde objecten duJdt een sterretje (*) aan dat 
het object geland is, al dan niet aan boord van een ander object. 

An asterisk placed after a decay date indicates a c o ntrolled landing 
on its own or aboard another space vehicle. 
91- 31 
91- 31 
91- 31 
91 - 31 
91- 31 
91- 31 

A is Discovery vlucht/flight 12. 
B IBSS = Infrared Background Sig11aluu:! Survey (SPAS-µldlform). 
C Multi -Purpose Experiment Canister. Classif ied payluad. 
D Chemica! Release Observation: N204 
E Chemica! Release Observat ion: ur1symmet r i cal dimethyl hydrazine. 
F Chemica! Release Observation: m0nomethyl hydrazine. 

Het baanvlak van Okean 3 is ca. 90 graden westelijk van dat van Qkean 2. 
Okean 2 is ca. 60 graden westelijk van Okean 1. 
91- 42 A bevindt zich in het baanvlak van 88- l A. 

Orbital plane of Okean 3 is approx. 90 degrees west of that of Okean 2. 
In turn Okean 2 is about 60 degrees west of Okean 1. 
91- 42 A is coplanar with 88- l A. 

Op de flits gevolgd : 91-7 B 
----------------------------

We zijn er vlug bij deze keer, maar met recht. Dit is helemaal niet het gedrag dat 
wij graag zien. Op de. eerste figuur ziet u een globaal overzicht van de 
flitsperiodes . Door zichtbaarheidsperiodeperikelen zit er weer een heel gat tussen 
T=70 en T=130. Die Laatste waarneming moet natuurlijk nog bevestigd worden, maar tot 
zover ziet het er redelijk uit. 
Ware er niet de tweede figuur die inzoomt op het eerste stukje van de eerste figuu r. 
Daar blijkt dat het niet altijd eenvoudig was om redelij ke nauwkeur i gheden te 
bereiken. Er i s wel een globale trend, maar toch ook wel veel afwijking. De 
karakteristieke tijd bedraagt hier 171 +- 12 dagen. D.w.z. een erg snelle toename en 
een vrij grote fout. Het ding zal dus vlug uitgeflitst zijn. 

This object has only been Launched 
measurements already. Graph 1 shows 

in January, but 
an overall view 
-------

there have been difficult 
of all observations since 
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Launch . The Last observation has to be confirmed of course, but the global trend 
seems to be a very quick rise <et of 171 days). Graph 2 zooms in on the first few 
months after Launch. Here we see the trouble coming up. There is a Lot of scatter 
and this influences the <statistical) error a Lot: 12 days. 
This object will become steady very soon (by the end of the year). 
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Op de flits gevolgd: 90-17 B 
----------------------------

Di t object i s intussen uit het programma verdwenen met een te hoge periode. De 
globale curve geeft nogal veel sp reiding Lang sheen de <denkbeeld ige) best passende 
rechte te zien, net zoals bij 91-73 (zie e lders in dit numme r) . Voo r de rest is de 
toename brij regulier met een et van Cu raadt het nooit): 170 +- 1 dagen . En opnieuw 
is dit een raket in een baan met inclinatie 82.9 graden en een aantal omlopen per 
dag Cn of mean motion) van 13.75. Van toeval kunnen we hier niet meer spreken 
natuurlijk . Zie het artikeltje hieronder. 

This object has been removed from programme last month because of a too high period. 
As with the 91-78 there seems to be a Lot of scatter, but not as much as wi th 78. 
The et is 170 +- 3 days (the error is much smaller, be cause we took more 
observations over a Longer period into account). Again this is no coincidence, this 
racket is also in the orbit described above! For a physical explanation, see 

be Low ••. 

Op de flits gevolgd : 90-36 B 
-----------------------------

Deze kunt u wellicht wel zelf interpreteren. Alle s verloopt erg moo i tot op het 
Laat s t, als de periode te hoog geworden is. Alleen j ammer van de grote gaten in de 
cu rve. De et bedraagt 170 +- 1 dagen. Ook weer erg sne l dus en niet toevallig 
ongevee r hetzelfde als 91-78. Beide raketten zitten namelijk i n ident ieke banen ! 

Th ere i s n' t mu ch to say about this one. It went up smoot hly wi t h a et of 170 +- 1 
days and only the final observations aren 't mat chi ng very wel l. This is pr obab l y due 
to the high period at this time. It isn't a coi ncidence tha t the et of this rocket 
i s equa l to the et of 91-7 B Csee elsewhere in thi s i s sue) . Both are in 82.9 degrees 
inr l in.:i t i0n and 13 .75 mean motion orbit s . 

--
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3 
Waarom nemen flitsperioden toe? 

Elke Lezer is er vermoede lijk van op de hoogte dat flitsperioden een erg nauwkeurige 
waarde geven voor de echte rotatieperiode van de raketten die we waarnemen. 
Si mplisti sch uitgedrukt komt het er op neer dat we achtereenvolgens het kleine 
eindvlak van die enorme cylinders zien, en vervolgens het grote zijvlak. Dat geeft 
dus de flitsen. Terwijl de raket beweegt rond de aarde (even veel keer per dag als 
de zgn. mean motion aanduidt, bvb. 13.75 keer per 9ag in het hier beschouwde geval), 
beweegt hij ook door het magneetveld van de aarde. Dit magneetveld werkt remmend op 
de rondtollende raket zodat hij Langzaam trager gaat draaien (rond zijn eigen as). 
Trager draaien, dat wil zeggen een grotere flitsperiode (het duurt Langer voor je 
een vo lgende flits ziet). Elektromagnetische berekeningen tonen aan dat de 
flitsperiode (en dus de vertraging) exponentieel met de tijd moet toenemen. 
Het is interessant even sti l te staan bij het begrip exponentieel. Dat wil zeggen 
dat de periode om de zoveel dagen <evenveel als door de karakteristieke tijd 
aangeduid), vermenigvuldigd wordt met ongeveer 3. 
Vb. de et bedraagt 170 dagen. Net na de Lancering is de periode 2s. Na 170 dagen is 
de flitsperiode 6 s, na een jaar C340 dagen ongeveer) is de periode al 18 s en nog : 
eens 170 dagen Later is de periode al groter dan SOs. Dan is de raket dus steady. 
Diezelfde berekeningen tonen ook aan dat het effect van het magnetisch veld van de 
aarde afhangt van: de inclinatie Czie vor ige Flash) en van de gemiddelde afstand tot 
de aarde. Hoe verder de raket van de aarde Choe hoger de baan), hoe kleiner het 

remmend effect. Verder is er een vrij ingewikkeld verband met de inclinatie, maar 
doet er hier niet toe. 
Concreet wil dit alles zeggen dat objecten met banen met dezelfde inclinatie en 
dezelfde hoogte ongeveer dezelfde karakteristieke tijd moeten vertonen. En zie ••. 
hierboven hebben we er 3 met dezelfde periode! Een heel knappe bevestiging van de 
theorie, waarvoor we alledrie de raketten willen danken, want we begonnen er zo 
Langzamerhand aan te twijfelen of het wel allemaal klopte! Er z1Jn immers veel 
factoren die onzeker en tijdsafhankelijk zijn. Zo speelt de zonne-aktiviteit een 
belangrijke rol Chet magnetisch veld van de aarde wordt erdoor beïnvloed) en zijn er 
nog andere mechanismen waardoor flitsperioden kunnen toenemen. Een daarvan is de 
lu chtdichtheid (zelfs op die grote hoogten is er toch nog een heel klein beetje 
lucht). Die zorgt ook voor wrijving en dat zorgt weer voor een tragere draaiing en 
dus een grotere periode. Vooral voor Lage kunstmanen is dit mechanisme belangrijk 
<Waarom? Zoek er zelf eens op). 
Wie meer wil weten over dit alles, moet er eens een paar Techni sche Nota's op 
naslaan. Ze zijn nog steeds te verkrijgen. 

Why do flash-periods go up ? 

The answer to this question is of a quite fundamental nature . Just Like all 
movement, the turning of the satellite Caround its own axis) suffers from friction. 
Ons source for this friction is the magnetic field of the earth. It produces a netto 
slowing effect on the turning. That's one reason why flash-periods go up. It is 
interesting to note that theory predicts the flash-periods to go up exponentially. 
That's where the notion of characteristic time Cct) comes into play. Let's take the 
example of 91-78. It has a et of 170 days. Let's say it had a starting period Cjust 
after Launch) of 2 s. The exponential growth will produce a flash-period of 2 x 3 s 
after 170 days (to be precise, the multiplication factor is 2.73 •• = e). So after 
about a year the racket will have a flash period of 18 s. 170 days Later it will be 
almost steady CS4s!). 
Theory also predicts that the effect 
the rocket and its inclination. The 
friction is. That's normal, as the 
distances from the earth! 

of the magnetic field depends on the height of 
higher the rocket is, the Lower the magnetic 
m~gnetic field declines very fast with larger 

The dependance of inclination is more difficult, but overall rackets in the same 
orbit Cas these three above) should have the same characteristic time. And we 
finall y were able to find a trio who confirmed our nice Little theory. There have 
been other cases too, but sometimes the theory doesn't hold. That's because there 
other effects who are sometimes more difficult to predict (Like density of the 
atmosphere, solar activity, orientation of the rocket ). 
Reader s who are interested to get to know more about this, should read some 
TN's Csee earlier numbers of Flash). After all, this is really why we 
flash-peri ods, i sn't it Calthough the 'fun' of it plays an important role as 

of our 
obs erve 
well). 



Note about the flash period of 1981-116J 

In Flash No. 44-45, pages 98-99, Alexander Seidel draws the 
best polynomial fits of orders 4 and 5 through several points. 
This can be a nice mathematical exercise, but I fear that the 
reality is much simpler than tfiat . 
On page 100 of that same issue, a graph is given with some 
more points. That drawing shows that it is not necessary to 
appeal to high-order polynomials: the point s fit on two dis
tinct straight lines (in fact, the first has a very slight 
curvature). In that case, the "minimum" of the flash period 
must not have been below 6.1 seconds. 

Jean Meeus 

tLASH PERIOOS Of 81-i16 J 
-----------------1(4~ 

14.BS 

114'11 

12.lS M 

\1 

11.02 ~ 

9.9i' ~ 
~ 

9.03 • 
0 

ll7 ! 
M 

7.39 ! 
~ 

...,......,...._,......,.......,........,. ...... __,~ ....... .-..--...... --•(m 
0 

'V~tion ( 91-12-12.9 ) U.U.S. Uorhno ~OUD ~tollitK 
Lacrosse 2 gestartet 

Lacrosse 2 wurde am 8. Maerz mit einer Titan ~-Rakete gestartet. Bahn
elemente wurden nicht bekanntgegeben , aber am 28. Maerz gelangen Russell 
Eberst CEdinburgh / Schottland ) und Pierre Neirinck CM a lo l es Bains ! Frank 
reich ) erste Beobachtungen des Sate l l iten . Die Bahnbes timmung ze igt, dass 
Lacrosse 2 mit Flughoehen z wischen 6 7 0 und 6 77 km in aehnl i chen Hoehen 
wie Lacrosse l fl iegt C660 x 677 km) . Auch Farbe Croetl ich-orange) und 
He lligkeit sind aehnlich. Die Bahnneigung van Lacrosse 2 ist mit 68,0 Gra d 
deutlich groesser als bei Lacrosse 1 (57,0 Grad) . 

Die Periode der Sichtbarkeit am Abendhimmel ist fue r Lacrosse 2 vor weni gen 
Tagen zu Ende gegangen. Er erscheint erst Luieder Ende Mai be i uns am Abend
himmel. Zur Zeit ist aber Lacrosse 1 noch bei uns am Abend zu sehen . Seine 
Durc hgaenge verschwinden erst Anfang Mai in der Abenddaemmer un g. 



WAARNEMINGSVERSLAG TC 

Ondanks het slechte weer van de laatste 2 maanden vond ik toch de behoefte om 
eens een kort verslag te maken betreffende objekten die ik in die periode heb 
waargenomen. 
Mijn pogingen om ondertussen flitsende objekten op negatief vast te leggen 
zijn -tot op heden vruchteloos gebleken. Voorwaarde om een positief resultaat 
te bereiken zijn volgens mij: een absoluut heldere hemel, geen 
lichtvervuiling, een lichtsterk standaard objectief, niet te lange belich
tingstijden en een snelle film. 
Een ideale belichtingstijd zou de periode z1Jn wanneer de satelliet in het 
beeldveld van het objectief verschijnt. In de praktijk blij kt dit echter 
moeilijk te kontroleren omdat ik fotografische aktiviteiten met flitswaar
nemingen kombineer. In ieder geval zal ik in augustus, wanneer het voor mij 
vakantie is 1 mijn waarnemingsplaats verleggen naar een weide waar ik veel 
minder last zal nebben van lichtvervuiling. Eventuele resultaten van deze 
pogingen mag je van mij dan nog verwachten. 
In afwachting van deze resultaten vind je hieronder dus de lijst met 
bevindingen over enkele waargenomen objekten. 

63-14A 

66-568 

70-1068 

76-118J 
~ 

78-109J 

61-116J 

81-74J 

62-33A 

84-1J 

Midas 6. Evenals Midas 4(61-28A) een dalende kurve. Ooit eens 
in september 90 waargenomen met 26,6s(F'faF'), Flitste toen tot 
magnitude + 1. Ik heb hem op de gezamelijke waarnemingsnacht in 
april niet gezien, doch BD, DBP en KJ zagen hem zwak flitsen rond 
de 10,Ss. Ik denk dat de Midas objekten eens aan een grondig 
onderzoek onderworpen moeten worden. 

Voor de 1ste keer waargenomen op 16 juni. Een echte meting heb ik 
niet van dit objekt, doch dacht ik een reeks flitsen om de +/ - 4s 
te zien. Was 'very dtm'. 

Volgens RAE is dit CEPl(Cylindrical Electrostatic Probe 1) of de 
raket van NOAA 1. Volgens mij is dit niet zomaar een raket, maar 
moet er daar toch iets aan vasthangen. Op 3 maart had ik volgend 
flitspatroon: F'ffffF ' . 

Laatste meting van 76-118J op 22 mei met 5,64s. Kan zoals de 
78-109J soms vrij zwak zijn en moeilijk te meten. Beide objekten 
blijken op dit ogenblik een redelijk hoge CT te hebben. 

Na zijn versnelling ook een hoge CT van 503 dagen. Kan trouwens 
ook zwak zijn maar blijft goed te meten. Op 29 juni nog gezien 
met 8 1 1s;FF. 

Op 5 april gezien. Was toen "slowly var", mag 5. Ik stel voor o~ 

hem terug in het programma op te nemen want een steady J-raket (C 1) 
lijkt mij toch heel wat zwakker te zijn. 

Ter informatie: 2 weken voor z'n val nog gefotografeerd. Hangt nu 
bij mij thuis aan de muur, en in een kadertje. 

Ondanks zijn hoge periode van 51,2s op 9 juni is dit objekt nog goed 
te volgen. Kan magnitude 3,5 bereiken. 



86-378 

86-61A 

86-92J 

87-41B 

87-51J 

88-16J 

88-628 

89-25J 

89-598 

89-68B 

90-4B 

90-17B 

90-238 

90-29J 

90-388 

Eigenaardig objekt, niet eens zo moeilijk te meten. Toch bestaat 
er nogal wat spreiding op de waarnemingen. Heeft waarschijnlijk 
reeds enkele versnellingen achter de rug. Blijven volgen zou ik zo 
zeggen. 

Is een geodetische satelliet met een diameter van 2,15m en weegt 
685kg. Deze bol is bedekt met spiegels en "retro-reflectors". 
Afgaande van een foto uit het boek "Space Technology" door Kenneth 
Gatland zou men bij het waarnemen korte snelle flitsen kunnen 
verwachten wat ook dikwijls het geval is. Wat ik niet begrijp is 
dat een bol met spiegeltjes een flitspatroon FFF_FFF kan vertonen. 
Heeft iemand daar een verklaring voor ? 

Na zijn versnelling mooi toenemend met 32 1 9s op 22 mei. 

Zeer helder, maar nog altijd steady. Toch ben ik er in geslaagd 
deze zenit raket op negatief vast te leggen. Nu nog de 90-468 ! 

TOP-PRIORITY ! 
Blijft nu al 2 maand hangen op 28 1 5s. Laatste tijd toch redelijk 
goed te meten maar kan nogal zwak zijn(mag 6 1 5 op 29 junil. 
Opletten toch want op 16 en 19 februari zag ik hem nog secundair 
flitsen ! Van dit objekt mogen we nog het een en het ander 
verwachten. 

Laatste waarnemingen z1Jn nogal tegenstrijdig. Op 27 april mat ik 
nog 27s 1 gevolgd door 9 mei(24 1 4 of 35 1 5sl 1 "strange variations" 
op 10 mei en 29,Bs op 19 juni. Afwachten dus. 

Normaal toenemende periode met 12 1 13s op 20 juni. 

Heeft een CT die vergelijkbaar is met de 8B-16J maar kan ssm, sa 
en vm doen. 

Nog zo'n objekt. Meestal zie je bij z'n overgang wel secundaire 
flitsen, maar lijkt mij anders wel normaal toe te nemen. 

Kleine amplitude alhoewel hij bij westelijke overgangen s avonds 
makkelijker te meten is. Op 13 maart nog 5 1 81s(hpl en op 29 mei 
reeds 20,ls. 

13,15s op 20 juni. Kan soms moeilijk doen vind ik. 

Kan dus ook secundaire en halve periodes vertonen. Op 27 april mat 
ik 47s. Zal nu wel steady zijn. 

Is op 9 juni S gezien. Toch nog even bevestigen. 

Een objekt die ik regelmatig volg. Kan secundair flitsen en 
redelijk zwak zijn. Heeft een CT van 214 dagen. Tot op heden 
is dit naar mijn weten het J-stuk met de laagste CT. Misschien 
kan hij nog voor verrassingen zorgen. 

Zit zeer laag waardoor ik hem meestal 
nog maar 1 keer gezien. (2 1 36s-aug 90) 
13,9s gezien. 

mis. Ook deze raket heb ik 
Op 28 april door BO nog met 



90-46B 

90-550 

90 - 780 

91-6B 

91-7B 

91-9J 

91-13B 

91-19B 

91-30B 

Op 12 september 90 heb ik hem voor de eerste keer secundair zien 
flitsen(F'fF'_F'), Dit flitspatroon begon slechts waarneembaar te 
worden in het laatste deel van z'n overgang. Op 19 april zag ik hem 
met F'_F'ffF'. Bij mijn laatste waarneming op 29 juni vertoonde 
deze zenit raket bij zijn volledige overgang een continu secundair 
flitspatroon. 

Nog altijd niet zien flitsen. 

Grootste verrassing. Op +/- 400km(perigeum) zag ik hem steady op 
24 1 28 en 29 mei 1 mag +1. Op 13 maart flitste hij nog met 11 674s. 
Toen waren er overgangen op +/- 800km. 
Ik vermoed dat hij nog steeds aan het roteren is maar dat we op dat 
ogenblik<toen) loodrecht op de rotatie-as keken zodat hij steady 
bleek te zijn. Misschien was hij "very sa". 

Mooi objekt: 11 273s op 19 juni. 

Op 3 april nog 2 1 51s gemeten . Nu, op 29 juni reeds 4 1 54s. Kan 
soms korte, snelle secundaire flitsen vertonen. Opletten dus. 

Tot op heden heb ik hem nog maar 1 keer gezien. 0 1 2s op 29 mei. 
U begrijpt het al, dit is een schatting, geen meting. Is wel zeer 
spectaculair 1 

Zoals veel objekten kort na de lancering, een daling, maar stijgt 
nu terug op 10,32s(28 mei) 

Kan zoals de 89-689 ook met een kleine amplitude flitsen. Dit is 
geen regel maar het komt wel eens voor. Zit trouwens op 3 1 4s, 

2 keer gezien op 16 en 19 juni. Is steady. 

Naar aanleiding van de tabel "Russische Orbitale trappen " , verschenen in 
"Flash", april 91 kan ik vertel l en dat de 2de trap van de Cl Kosmos raket als 
oxydator N204 en als brandstof UDMH gebrui kt. De stuw kracht van de motor van 
deze trap zou 15000 kg bedragen. Ook deze informatie vond ik in het boek 
"Space Technology". 
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Op de flits gevolgd : 86- 61 A 

Abstract : Ajisai is a sphere with 2.4 meter diameter used for geodetic research. It 
has a Lot of reflectors attached to it. These reflectors produce the very sharp and 
distinct flashes (up to magnitude 5 or 6) which are so characteristic to this 
Japanese satellite. The flash-pattern is sometimes very undisti nctable and this is 
the cause of the scatter on the observati ns in the figure below. Although there is 
a slight increase in period, it is quite clear that no research can be done on it . 
This satellite is indeed part of the programme just for fun! 

Dit pareltje aan de hemel is niet zo erg helder (magnitude 5 tot 6), maar zijn 
flitspatroon is prachtig. De 'Ajisai' (alleen de naam al, nietwaar Bram? ) wordt 
gebruikt voor geodetisch onderzoek, met name voor het weerkaatsen van Laserstralen. 
Daartoe werd de buitenkant van deze bol met 2.4 m diameter, volgeplaatste met 
reflectoren. Deze zorgen voor de erg scherpe spiegelflitsen bij het waarnemen. Er 
zit ook een patroon in, dat echter niet altijd even duidelijk is en voor hee l wat 
verwarring kan zorgen. Onderstaande figuur toont het verloop van de metingen over de 
jaren heen. Men ziet onmiddellijk in dat het meten van dit object volledig zinloos 
is. Er is inderdaad een kleine toename, doch de enorm grote s preiding op de 
waarnemingen maakt verder onderzoek zinloos. Gewoon voor het plezier dus •.• 
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Brandstoflekken en Flitsperioden 
--------------------------------

Fuel-leaks and Flash-periods 
----------------------------

Eind maart zond de Franse waarnemer Pierre Neirinc k mij een overzicht van de 
baanelementen en zijn flitsperiode-metingen van het object 84-46B. Dit is de raket 
die Cosmos 1553 in een baan om de aarde bracht. Het gaat om een 7.4 x 2.4 m raket 
die de derde trap van een C-raket vormt, in een baan van ongeveer 980 km hoog en met 
een incli~a_!__ie van 82.9 graden. 

Normaal gezien zijn dit vrij stabiele baan. D.w.z. dat de gemiddelde hoogte ervan, 
slechts heel langzaam zakt (door de invloed van de luchtdeeltjes die zelfs op die 
hoogte nog voor wrijving zorgen). 
M.b.v. de gegevens van Pierre konden we onderstaande grafiek opstellen. Het toont 
het verloop in de tijd van 2 waarden. De gewone puntjes stellen de gemiddelde hoogte 
boven de aarde voor. De schaal voor deze waarden staat rechts. De gemiddelde hoogte 
was dus steeds 978 km en een aantal meter (dat op de rechtse vertikale as staat). 
Alleen de meest rechtse punten <een drietal) slaan op een andere schaal. De baan was 
toen (begin 91) zo gezakt dat een aanpassing van de schaal nodig was (977 km en bvb. 
900 meter). 
Men ziet dus globaal genomen een erg gladde toename van de periode tot de 260 ste 
dag van 1990. Daarna daalde de gemiddelde hoogte vanaf dag 260 in 1990 tot nu ••• 
Merk op dat het hier niet om verwaarloosbare veranderingen in hoogte gaat. Over een 
periode van 1 jaar bedraagt de hoogteveranderingen bijna 1 km! 
De vermoedelijke oorzaak voor dit alles is een brandstoflek. Hierbij wordt 
(overblijvende) brandstof uit de tanks gespoten wat door de wet van actie en reactie 
leidt tot een beweging van de raket in een bepaalde richting. Afhankelijk van de 
orientatie van het Lek t.o.v. de baan kan de hoogte ofwel toenemen, ofwel afnemen. 
Vandaar dus, eerst de toename en daarna de afname <hoewel een deel van de afname 
bepaald wordt door het natuurlijk verval). 
Het is vermoedelijk zo dat een afname van de hoeveelheid brandstof in de raket 
steeds tot een versnelling van de rotatie om de eigen as Leidt. Men denke hierbij 
aan het analogon met de balletdanser die bij een pirouette zij n armen intrekt en 
daardoor sneller zal ronddraaien. 
Het intuïtieve 1aee van 'actie is 
brandstoflekken, doordat de betreffende 
perioden te versnellen of te ve rtragen, 
raket. 

reactie' gaat dus meestal niet op voor 
reactie meestal ofwel veel te klein is om 

ofwel gericht is vol gens de Langs-as van de 

De omcirkelde punten op dezelfde grafiek geven de waargenomen flitsperioden. Er zijn 
er jammer genoeg niet zo veel, doch ze geven wel een versnipperd beeld van het 
verloop van de flitsperiode. 
Net na de lancering mat BD ongeveer 4 s als flitsperiode (in juni 84). Daarna zag PA 
hem in augustus 88 met een Lange flitsperiode die moeilij k te meten was. PW zag hem 
vervolgens in februari 89 met ongeveer 70 s flitsen. Op 17/8/89 mat PN een periode 
van 45s, wat aanduidt dat de versnelling waarschijnlijk begin 89 begonnen is. Tegen 
juni 90 was de periode verder gezakt tot 8.6 s (zie grafiek), een maand Later tot 
7. 8 s. Op dit moment was de versnelling al flink gezakt. De raket was nog aan het 
versnellen doch aan een veel Lager tempo dan voorheen. Begin maart pi kte PN hem weer 
op en mat ongeveer 3.0 s. Tenslotte wordt hij opgenomen in ons programma en 
(natuurlijk) stijgt de periode weer braafjes. Het minimum moet ergens begin april 
voorgekomen ztjn. Vanaf dan is de periode weer aan het stijgen. De vraag is of dit 
zo zal blijven. 
Waarschijnlijk wel, want het lijkt er op dat de brandstof intussen helemaal op is. 
Als we inderdaad mogen veronderstellen dat het Lek al begin 89 ontstond, heeft het 
lek voor ongeveer 2 jaar brandstof kunnen Leveren. Dat is enorm Lang, maar een klein 
lek kan natuurlijk ook. 
Het Lijkt me erg waarschijnlijk dat er sinds begin april geen lek meer voo rkomt. 
We moeten weeral eens het gering aantal· waarnemingen betreuren, hoewel dit in dit 
geval veroorzaakt werd door onwetendheid van onze kant dat er iets gebeurde. 

Met dank aan Pierre Neirinck voor de baangegevens. 

At the end of March the French observer Pierre Neirinck sent me orbital data and 
flash-period measurements concerning the Russian third stage 84- 46B. It Lifted 
Cosmos 1553 into an orbit around the earth and remained in an orbit of about 980 km 
high and with an inclination of 82.9 degrees. 
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We were able to plot the mean height versus time <black points). The average height 
was 978 km and a number of meters (expressed on the right vertical axis). By 1991 

the height had dropped so much that a new scale was necessary <bottom right). The 
average height was then 977km and about 900 m. 
Globally one can see a very smoothed curve. There is a rise first <until day 260 of 
1990) and from then onwards a drop in height . This drop in height continues until 
today. A rise of height cannot be viewed as a natural phenomenon. Normally a drop 
occurs due to the presence of air-molecules even at that height. They present a 
friction for the racket . 
If we naw Look at the f Lash-period as well, we see that it f Lashed very shortly 
after Launch (BD measured 4s in June 84), then it became almost steady CPA in August 
88), and from 89 onwards it slowly started to accelerate again . PW measured 70 s in 
February of that year, PN saw it flashing with 45 s in August 89. One year later the 
perioà had dropped to about 8 s (the first circled point at the Left top corner), a 
month later about 7 s and in March 91 the minimum was reached: 3.0 s. That's when i t 
appeared in our programme. Later measurements in May showed a slow rise for the 
first time in 2 years! I guess it also knew we were beginning to look at it! 
Overall this leads to the conclusion that the racket suffered a fuel leak from the 
beginning of 89 until April 91 <which produced a rise in height first, Later a drop, 
when the orientation of the leak was altered by some mechanism). It is only since 
April 91 that the period began to rise again. 
I think the future will show that no acceleration will · oc~ur anymore (as the tank 
must be empty after 2 years). 
Any comments on the results obtained here, are always wellcome. 



Waarnemingsrubriek - Observational Flashes 
------------------------------------------

Programma-overzicht - Headlines 
-------------------------------

Het verspreiden van de baanelementen van Ted Molczan is in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding. Begin juli z1Jn we er in geslaagd ze op MSDOS-diskettes te 
kr ijgen en normaal gezien zullen de eerste diskettes medio juli naar de waarnemers, 
die er om gevraagd hadden, gezonden worden. De file (die heel recent is) beslaat 
ongeveer 150 Kb en bevat twee-Lij n elementen van ongeveer 1000 satellieten. Wie een 
beetje handig is met de computer moet er in slagen zijn voorkeurssatellieten er op 
eenvoudige manier uit te sch iften . Wie ook baanelementen op diskette wil ontvangen 
Laat me dat best eens weten. Voorlopig (proefperiode) is deze service gratis. 
Probeer ook zoveel mogelijk (indien uw waarnemingen niet op diskette ingeleverd 
worden) het standaardwaarnemingsformulier te gebruiken. En probeer ook stipt te 
zijn! 
Tenslotte verwe lkomen we opnieuw enkele nieuwe waarnemers: 

Patrick Schmeer uit Saarbruecken, Duitsland (PS) 
Matthew Francey uit Ontario, Canada (MF) 
Tim Dan iels uit Edegem, Belgie (TID) 
Peter Wakelin uit Sunningdale, Ver. Konink. (PEW) 
Frank Dempsey uit Toronto, Canada (FD) 

Veel succes! 

By the end of July we will have started with the distribution of orbital elements on 
disk. The disk will contain the orbital-elements file of Ted Molczan. This file has 
two Line elements of more than 1000 satellites in it. ALL observers interested 
should give me their adresses. For the moment the service will be free. 
We would like to invite those observers who have a copy of PPAS and SATFLASH (see 
Last FLASH), to put their observations on disk and send in their disks. We will send 

them back, containing orbital elements. The observations shou l d be i n the 
PPAS-format. To put them in this format you can use SATFLASH. It saves us a Lot of 
typing work in the computer, while for you the amount of work remains the same. 
Finally we wellcome some new observers: 

Patri ck Schmeer, Saarbruecken, Germany (PS) 
Matthew Francey, Ontario, Canada (MF) 
Tim Daniels, Edegem, Belgium CTID) 
Peter Wakelin, Sunningdale, UK CPEW) 
Frank Dempsey, Toronto, Canada (FD) 

Hier volgt dan een overzicht van alle satellieten waarvan het gedrag speciale 
aandacht verdient - Below you will find a List of satellites who have shown a 
special behaviour Cplease mark that we always use the date-format day/month): 
we have taken over some remarks from the article of Tristan Cools about his 
observations in the Last two months. The article is in Dutch. 

66-56B: Nadat BD hem twee keer vrij normaal zag flitsen (dubbele of halve periodes), 
zag TC hem op 16/6 very dtm (erg moeilijk te meten, very difficult to measure) met 
ongeveer 4 s. Het blijft een moeilijk object - BO saw it in its 'normal' mode, i.e. 
flash period about 20 s Cwith half periods), but TC saw it on 16/6 in its 
'difficult' mode, i.e. every other possible flash pattern, this time it was very dtm 
with a period of about 4s. 
70-103A: nieuw in het programma, hoewel hij er vroeger al heeft ingezeten. De 
Laatste in de PPAS gaf 12.7s op 3/10 door HK, de eerste waarneming moet nog steeds 
volgen - new in programme, has been seen before, Last observation from HK gave 12.7s 
on 3/10, should be observed as fast possible 
74-72J : flitst volgens Leo Barhorst met 22.6s op 16/1, te bevestigen- according to 
Leo Barhorst flashing at a rate of 22.6 s on 16/1, should be confirmed 
76-118J: vo lgens TC soms zwak en moeilijk te meten (geldt een beetje voor alle 
achtlingen) - according to TC, can be weak at times and dtm (but I guess that goes 
for about all J- index-objects 
77-79J: nog niet zo hoog en dus nog interessant om te volgen - isn't very high yet, 
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78-109J: zie 76-118J - see 76-118J AJZ 
79-24J: TOP-PRIORITEIT want deze 'super-flitser' is nog steeds niet bevestigd, werd 
door ons gemist op de gezamenlijke waarnemingsnacht, misschien is z1Jn baan weer 
veranderd en is er wel degelijk iets gebeurd? - TOP-PRIORITY, hasn't been seen since 
LB's observation of March <0.9 s), could be changing its orbit 
81-74J: heropgenomen na vraag van Te, is volgens mij toch wel quasi onmeetbaar 
re-admitted due to Te, who saw it with long period, isn't steady yet 
81-116J: gaat nu weer braafjes omhoog, maar blijft een must voor elke 
waarnemingsavond - goes up smoothly, but remains a 'must' for every observing 
session 
81-120G: een keer gezien door Mike Mceants in december vorig jaar, flitste toen erg 
snel <3.5 s), maar daarna door Pierre Neirinck met 900 (!) s gezien, wat is hier aan 
de hand? Wie zorgt voor bevestiging? - discovered by Mike Mceants who saw it with 
3.5 s last december, but seen by Pierre Neirinck at 900 s in March, who 's right? 
See for yourself! 
84-1J : nog goed te meten en tot mag. 3.5 volgens Te - can reach magnitude 3.5 
according to Te 
84-468 : na twee maal beloofd te zijn, volgt in dit nummer eindelijk het artikel 
over dit object - the article (promised two times) finally appears in this issue 
85-41B: werd ontdekt door Bram, Tristan, Kurt en BdP op de gezamenlijke 
waarnemingsnacht als nieuwe flitser, met ongeveer 13 s - has been discovered by the 
people mentioned above, flashes with about 13 s. 
86-61A: zit in de lijst voor het plezier, zie deze Flash voor figuur - is in the 
list just for fun, very dtm, see article in this issue. 
87-51J: Volgens Te constant op 28.5 s de laatste maanden, blijft hoge prioriteit 
hebben, voorzichtigheid is geboden - constant period of about 28.5 s according to 
Te, remains high-priority, isn't an easy one though. 

88-16J: doet soms raar, zie artikel Te - shows some strange features at times, is 
very high in period 
88-62B: Flitst opnieuw met 12 s, herontdekt door Pierre, dient goed gevolgd te 
worden - flashes with 12 s, rediscovered by Pierre, should be followed closely. 
89-68B: gemakkelijker te meten 's avonds bij westelijke doorgangen, anders dtm - is 
easier to measure during westerly evening passes 
90-17B: is nauwelijks meer te meten en dus secundair - is no Longer measurable, so 
it has become secundary 
90-29J: ook al vrij hoog, maar toch nog goed te meten - quite high but still 
measurable 
90-23B: loopt op zijn laatste benen - is getting almost steady 
90-46B: de kaap van 400 is waarschijnlijk al bereikt, juni telde nog maar nauwelijks 
mee in de Recent Observations the total number of observations has probably 
reached 400 already, the list of Recent Observations contains only fragmented 
reports of June 
90-550: blijft de Laatste maanden verdacht steady, is niet eenvoudig te meten - Last 
observations show very strange behaviour 
90-78B: Te zag hem steady eind mei, maar PW en BD zagen hem flitsen met 2 s, blijft 
dus flitsen, Te zag waarschijnlijk ' de zijkant - Te reported it to be steady at the 
end of May, but PW and BD saw it flashing at 2. s, keeps flashing 
90-83B: de flitsen van januari mogen nu toch eens bevestigd worden the 
flash-observations of January should be confirmed 
91-6B: erg Lage periode, erg mooi volgens Te (en niet alleen Te)- very Low period, 

~ is very nice 
91-7B: kan soms korte, snelle secundaire flitsen vertonen volgens Te en BDP - can 
show short and sharp secundary flashes according to Te and BDP 
91-9J: blijft voor verwaaring zorgen, wij zagen hem niet op de vergadering, daarna 
zag Bram hem verscheidene malen flitsen in mei, maar PW zag hem steady met magnitude 
6 op 25/5. Wie heeft nu gelijk? - very confusing object, we din't see it at all at 
our meeting in April, BD saw it flashing several times in May, but PW saw it steady 
at mag. 6 on 5/25. Who's right, here? (probably everyone ••• ) 
91-13B: na de plotse daling 'gestart' van 9 sen nu Langzaam toenemend - after the 
sudden decrease in period, going up normally 
91-17B: hoge periode, raket van geheime US-satelliet Lacrosse 2 - high period, 
rocket of US spy-sat Lacrosse 2 
91-19B: is acting normally at 3.2 s, goes up fast - gaat normaal, maar snel omhoog 
91-21B: zie 91-19B 
91-29B: eerste twee (snelle!) metingen van Bram zijn wat verwarrend, wie bevestigt? 
- first two obs are a bit confusing, who acknowledges them? 
91-30B: steady, en afgevoerd - steady, and no longer in programme 



3 91-33G: niet in programma, zoals verwacht kon worden steady - not in programme 
because it is steady Cas could be expected) 
91-39B, 91-41B, 91-42B: kanshebbers, possibilities 

The list of Two line orbital Elements is based on different sources, but is obtained 
from Ted Molczan. The format is: 

name of object - NORAD umber - year of Epoche day of epoche - mean motion dot 
mean motion 
inclination - Right Ascension of Ascending Node - eccentricity - argument of perigee 
- mean anomaly. 

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

Waarnemers in April 91 - Observers in April 91 

AS Alexander Seidel, Stade, Germany 
BD Bram Dorreman, Achel, Belgium 
BOP Bart De Pontieu, Oostende, Belgium 
DIB Dietmar Buttner, Chemnitz, Germany 
KJ Kurt Jonckheere, Oostende, Belgium 
LB Leo Barhorst, Alkmaar, The Netherlands 
LW Leo Wikholm, Helsinki, Finland 
MM Mike McCants, ustin, Texas, USA 
PEW Peter Wakelin, Sunningdale, UK 
RE Russell Eberst, Edinburgh, Scotland, UK 
TC Tristan Cools, Brugge, Belgium 
TID Tim Daniels, Edegem, Belgium 
WH Wim Holwerda, Loon-Op-Zand, The Netherland s 
WV Willy Verhaegen, Wetteren, Belgium 

Total number of observations: 301 

Waarnemers in Mei 1991 - Observers of May 1991 

AS Alex Seide l, Stade, Germany 
BD Bram Dorreman, Achel, Belgium 
FD Frank Dempsey, Toronto, Canada 
KJ Kurt Jonckheere, Oostende, Belgium 
LB Leo Barhorst, Alkmaar, The Netherlands 
MF Matthew Francey, Ontario, Canada 
PEW Peter Wakelin, Sunningdale, UK 
PS Patrick Schmeer, Saarbruecken, Germany 
PW Patrick Wil s, St.Katelijne-~aver, Belgium 
RE Russell Eberst, Edinburgh, Scotland, UK 
TC Tristan Cools, Brugge, Belgium 

Total number of observations: not known yet 
(verschrikkelijk slecht weer in Europa, e xt remely bad weather in Europe) 

GROs Rettun g 

dauecte am Abend des 7 . ~. nuc 17 Minuten nach dem Ausst ieg dec Astconau ten 
u rn 20:39 MESZ: ein kraeftiger Ruck genuegte , urn di e v e rkl emmte Anten ne zu 
befreien. Uor Apt u nd Ross ' Ausstieg waren 6 Uersu2he gescheit ert , darunter 
Betuegungen des Shuttles und 2 Stupser mi t dem Roböta·r m. 

Urn 0 : 3 7 MESZ am 8 . ~ . konnte dann Robotarm-Steuerfrau Linda Godwin das GRO 
endlich frei lassen, ~h 39m verspaetet zwar aber in bestem Zustand . Es wi rd 
jetzt einen Monat lang getest.et, bevor die 15-monat ige Al l-Sky- Survey 
beginn t . 

c 1 ... ' . 1 ............... 1 - ~ :J ll 0 1 (" - 1 • - . 



Two Line Orbital Elements of Primary Objects 
Source: T.J. Molczan and NASA 

66- 56 B 2255 1Wl 167.673251 1E-00 7.94752957 
86.9324 241.4335 4.9741E--03 249.4065 110.1403 
70-103 A 4786 1Wl 168. 9(:1§15 3. ?E--07 8.42092103 
55.8661 21!9.6538 .1400516 215.4764 134.4443 
70-105 B 4794 1Wl 172.469284 -1E--08 12.530441 
101.YH 188.5573 3. ?OOE--03 191.4074 168.6164 
76- 19 A 8700 1Wl 170.249397 1.46E--06 13. 7026249 
69.6694 104.9685 9.856E-{)4 45.4141 314.7749 
76-118 J 9598 1Wl 174.648228 5E--08 12.239874 
74.0158 354.1614 .0137589 237.4792 121.2943 
77- 79 J 10293 1Wl 170.947715 2E-{)7 12.2516624 
74.0217 335.1271 .0135438 237.3158 121.4799 
78- 18 B 10575 1Wl 162.87361 1.47E--06 13.4385071 
69.3540 102.674 .0162125 320.2252 38. 7028 
78-109 J 11136 1Wl 175.522467 5E-00 12.191YH 
74.0367 4.6214 .0130053 253.4954 105.1725 
79-- 24 J 11?04 1Wl 172.436332 5.3E-{)7 12.2392899 
74.0363 317 .3487 .0144863 337 .1755 22.2876 
80- 26 B 11751 1 W1 173. 293732 4E-{)7 13. 7593738 
65.8427 244.9614 1.432E--03 210.6487 149.3739 
80- 87 B 12US9 1Wl 175.430143 5.0107E--04 7.5735éD36 
26.2249 283.4034 .3947171 251.4919 62.4652 
81- 18 B 12363 1Wl 172.948536 8E--07 2.21671292 
20.4505 88.77370 .7186368 11.8J38 358.5598 
81- 74 J 12644 1991 172.315038 6E--08 12.256638 
74.0351 243.8889 .0130602 131.1353 230.105 
81-116 J 12983 1991 169.696.)66 2.6E-{)7 12.2465005 
73.9826 235.0424 .0114829 312.8368 46.3113 
81-119 B 130J7 1991 175.207063 1.565E-D4 6.31707067 
23.5638 81 . 7104 .457695 16.2454 354.577 
81-120 G 130J3 1991 158.276594 1.1E--07 11.9150989 
82.9521 247.273 8.1247E-03 194.3221 165.5529 
82- 40 J 13168 1991 165. 750184 5E-00 12.~73 

74.0539 270.4934 .0135768 182.0064 178.0431 
84- 1 J 14619 1Wl 174.556124 -1.8E-07 12.2478124 
73.9939 193. 745 .0127764 334.0789 25.392 
84- 46 B 14974 1Wl 170.016936 1.13E--06 13. 7W5554 
82.935 2.8501 4.356E-03 275.1977 84.4228 
85- 23 J 15625 1991 161.24395 9E-OO 12.1964763 
74.0529 220.6864 .0148J79 273.9835 84.4284 
85- 41 B 15752 1Wl 170.85453 1.42E--06 13.7216576 
82.9476 106.3085 2.1916E-03 234.5697 125.3404 
85-116 B 16369 1991 174.539881 2.3E-07 13. 7558368 
82.9429 196.208 3.5687E-03 46.61 313.&ll8 
86- 17 A 16609 1Wl 177.542207 3.133E--04 15.5003166 
51.604 240.3503 4.049E-{)4 35.4026 324.7234 
86- 37 B 16728 1Wl 168.42W72 1.88E--06 13.7523631 
82.9562 174.(82 2.8502E-03 140.8295 219.4944 
86- 61 A 16<.rn 1991 168.352537 -2.2E-{)7 12.4439618 
50.015 213.3823 1.1104E-03 44.9779 315.1962 
86- 92 J 17146 1991 149.170036 5E-00 12.2368378 
74.0113 168.8322 .0124103 68.19810 293.2218 
87- 41 B 17974 1Wl 166.307438 1.8E--06 14.1589103 
71.cmB 103.3239 1.2789E-03 132.5954 227.6251 
87- 51 J 18121 1Wl 172.96324 5E--08 12.2224975 
73.m5 128.0251 .0132052 339.3544 20.2184 
88- 16 J 10945 1991 164.284513 5E--08 12.2382123 
74.r:m6 114.9231 .0140227 14.2943 346.2057 

88- 23 B 18986 1991 170.733229 1.74E--06 13.m7265 
82.952 261.6371 2.9354E-03 217.8567 142.0527 
88- 62 B 19325 1991 168.184573 1.8E-{)6 13. 7644651 
82.9503 233.783 2.SU41E-03 182.9338 177.1656 
89-- 17 B 19827 1991 170.522275 1.38E-D6 13.7277207 
82. 9483 328.0485 2. 723E-{)3 78.6237 281. 7966 
89-- 25 J 19910 1991 167 .826465 5E--08 12.2295768 
74.CXE 84.8955 .0132836 189.6335 170.2114 
89-- 42 B 20046 1Wl 169.951798 1.69E-D6 13.7671303 
82.9407 170.6SD3 3.7412E-03 21.4787 338.793 
89-- 59 B 20150 1991 170.835848 1.53E-D6 13.7471892 
82. 9358 293. 91 2. 996 7E-03 133. 4264 226. 9394 
89-- 68 B 20197 1991 172.0'l1C\S2 ?E--08 12.4069983 
73.5652 177.2505 2.3613E-03 51.4847 300.8308 
90- 4 B 20433 1991 175.404029 2. 72E-D6 14.3193918 
74.0386 87.8257 3.6002E-03 . 1.6253 358.4849 
90- 17 B 20509 1991 167 .464769 2.13E-D6 13. 7457992 
82.9554 150.5647 4.4896E-03 29.9f:fJ5 330.4105 
90- 23 B 20528 1991 170.664387 8.2E-{)7 13. 7275936 
82.9356 234 .• 4563 2.6744E-03 73.94730 286.4625 
90- 29 J 20557 1Wl 164. 736481 5E-D8 12.2266J56 
73.9829 61.5304 .0147522 14.3458 346.1696 
90- 36 B 20578 1991 170.129752 1.34E-D6 13.7513434 
82.9446 202.6551 1.9139E-03 166.2492 193.9186 
90- 38 B 20582 1991 174.575967 3.8715E--04 15.489827 
74.0263 229.4461 2.1087E-{)3 41.2234 319.0537 
90- 46 B 2C\S25 1991170.2939434.91E--06 14.1345467 
70.9854 261.4056 1.5134E-03 129.5452 230.7024 
90- 55 D 2üS66 1Wl 174.135855 2.667E-05 14. 7176592 
62.7936 69.09170 .0156142 56.3219 305.2651 
90- 78 B 20775 1991 175.654568 1.0161E--04 13.2814452 
82.9621 33.5643 .1027373 65.4491 305.0169 
90- 83 B 2CBJ5 1991 170. 715917 9.5E--07 13. 7505284 
82.9349 264.3391 3.3445E--03 215.8213 144.071 
91- 6 B 21088 1991 174.559521 1.03E-D6 13.7594001 
82.9364 228.6971 2.3542E-03 225.7131 134.2092 
91- 7 B 21090 1991 173.23414 6.7E-07 13.7530328 
82.9224 100.1188 1.9756E-03 259.8m 100.0147 
91- 9 J 21108 1Wl 172.640725 1.04E-D6 12.1832341 
74.0523 28.8245 .0176193 SD.846 271.2761 
91- 13 B 21131 1991 167.46453 1.94E-D6 13.791731 
82.8278 173.1875 6.0574E-03 327.5899 32.1553 
91- 17 B 21148 1991 142.980391 1.3256E--04 15.0898985 
67.9939 211.6989 .0100676 95.01920 267.0456 
91- 19 B 21153 1991 167.213096 1.05E-D6 13.7479874 
82.9244 59.4479 3.7292E-03 12.1704 348.0336 
91- 21 B 21191 1991 174. 78200S 2.1262E--04 15.3853131 
65.8455 68. 1868 4.303E-{)3 297 .4866 62.1895 
91- 29 s .21231 1991 170.8593:.18 7.9E-07 13.7456335 
82.94<.iD 294.007 3.7151E-03 86.7003 273.8312 
91- 39 B 21398 1Wl 173.592781 6.45E-D6 14.738357 
82.5284 24.7947 2.2435E-03 210.4636 149.5255 
91- 41 B 21419 1991 175.866577 -1.613E-{)5 14.?ffi634 
74.0407 327.9968 1.7887E-D3 354.5679 5.5344 . 
91- 42 B 21423 1991 170.413503 8.59E-D6 14.73~ 
82.4958 158.1994 1. 7Q37E-{)3 271.8977 88.01870 
91- 43 B 21427 1991 17Ï.057096 9.58662999E--0315.91-48262 
62.833 346.3047 .0136286 136.974 224.6549 



66- 56 B 
90- 10-13 LB 
91-01 - 20 MM 
91-02-19 LB 

191-04-13 BO 
91-06-01 BO 

.70-103 A 
89-03- 24 HK 
89-04-01 HK 

1
89- 09- 05 HK 
89- 09-20 HK 
89-10-03 HK 

170-106 B 
/91-01-21 wv 
0

91 - 02- 01 AS 
91-03-03 TC 
91-03-03 KJ 
91-03-03 KJ 

153 
3 . 59 81 - 116 J 
3. 6 91-04-03 
3 . 81 91-04-05 
3. 74 91-04-12 
3.81!91-06-15 

80 
PW 
BOP 
KJ 
L8 

• -- -- · "..,..,. ,._,,,,...,, '-"' 1 + t•llU I j 

7 86- 37 B : 27 188- 78 B 
3.2691 - 05- 08 ao 9.6 91-04-25 RE 

91 - 05-09 ·pr~Ï0.9 91-04- 27 RE 
91 - 05-10 BO 10 . 8991 - 05- 02 RE 
91-05-10 LB 10.63 

0 . 9~91-05-10 BO 10 . 3 89~ 25 J 

15 86- 61 A 
5 -3 3;91 - 04-13 
5 . 151 91-04-15 
5 . 15191-04- 15 
5 · 25 1 - 04-15 
4 · 88 1-06- 29 

DIB 
DIB 
DIS 
DIS 
BO 

91 - 05-25 80 
115 91 - 06-01 LB 

1.6ï91-06- 01 LB 
0 . 5491-06- 01 BO 
1 . 6191-06-02 BO 
1. 6'.: 
1 . 7189- 42 B 

158 
BOP 6 . 8 
wv 6 . 7 
TC 6 . 9 
BO 7 . 9 
BO 8.1 

91-04- 28 BO 
: 117 91 - 05-08 BO 
BO 15 . 3 ~1-05- 10 LB 
BO 14 . 5 ~1-05- 24 80 
BO 29.0 91 - 05-25 PW 
PEW 24 . 21' 

3 \ 190 - 29 J 

2 '91-05-22 91 - 05-23 0 . 3 91 - 05-25 
0 . 2 91-05-.25 

148 1 91 - 06-01 

9 ·
8 0

9 0 -368 
lO. 1 91 - 03- 12 

. lO.O 91 -04 - 13 
10 · 2 91-05-20 
10 · 4 91-06-01 

59 
91-06-01 

PEW 
PEW 
PEW 
BO 
BO 

LB 
BO 
PEW 
BO 
LB 

21 . 3 
41.2 
44 
43 
45 

9 0 - 38 B 
91-03-17 RE 
9 1- 04- 14 RE 
91 - 04- 19 RE 
91 - 04-22 RE 
9 1-04- 28 BO 

87 
23 . 9 
24.1 
23.4 
23.3 
24.5 

MM 
BD 
BO 
BO 

91 - 6 B 
gi~03-30 

91-05-25 
91-06-01 
91-06-02 
91-06-29 80 

54 91- 7 B 
1 7 . 68 91-04-20 
20.2 91-04-23 
17 .1 1-04-25 
25. 5 91 - 06-02 
47 91-06-29 

BOP 
LB 
TC 
BO 
BO 

49 
7 
6 

10 

13.9 

91- 9 J 
91-05-09 BO 
91-05-10 BO 
91-05-24 BO 
1-05-25 PW 
1-06-01 BO 

76- 19 A 
91-05-09 
91-05-12 
91-05-12 
91-05-12 
91-05-12 

PEW 
KJ 
KJ 
KJ 
KJ 

74 

1

91-06-29 

l. 76 81-119 B 

3 _54 ,91-01-20 RE 
3.54!91-01 - 21 RE 
3 . 54;91-01-24 RE 
3 . 54191-06-01 BD 

j91-06-01 LB 

60 87 - 51 J 
5 91-05- 09 
s 91-05-10 
5 91-05-10 
2 · 00 91-05- 12 
5 · 6 91-05- 12 

PW 31 
1
89- 59 B 
91 - 04- 19 TC 

BO 
BOP LB 

LB 
LB 
KJ 
KJ 

119 191-04-20 
14 . 3191-04-20 
14 . 8491-04-20 KJ 
14.2891-04-26 PEW 
27.9 
28.1 89- 68 B 

91-03-13 TC 
1-05-24 BD 
1-05- 25 PW 
1-06-01 BO 
1 - 06- 01 L8 

98 
8 . 8 
8.80 
8 . 82 
9.0 
9 . 01 

123 

90- 46 8 
91-04-28 
91 -04 - 28 
91 -04 - 28 
91-06-15 
91-06-29 

391 91- 13 B 
PEW 2. 32 91-05-09 
so 2.2091-05-10 
TC 2 · 29 91-05-24 
BO 2.9 91-06-01 
BO 3.22 91-06-01 

PEW 
LB 
BO 
LB 
LB 

176-118 J : 168 1 
91-04-ó3~~soP-·:'"--s-:-To!01 - 120 G 
.91-05-07 AS 5.4890- 12-02 MM 
91-05-08 BO 5.4691-03-03 PN 
91-05-08 BO 5.48 
91-05-10 80 2.76 84- 46 B 

91-05-08 80 
llO 91-05-08 PEW 

2 . 75 91-05-09 PEW 

2 _ 75 91-05-10 BO 

2 _74 91-05-24 BD 

2 88- 16 J 
3 · 4 91-05-08 

9 oo 91-05-10 
91-05-10 

13 91-05-10 
3 · 41 91-06-02 
3.4 
3 . 4 
3 . 4 
3.62 

8- 23 B 
1-03-30 
1-04-02 

78- 18 B 
91-05-10 LB 
91-05-10 LB 
91-05-12 KJ 
91-05-12 KJ 
91-06-02 BO 

2.75 
2.74 5- 41 B 12 

1-04-20 BO 13.3 

91-04-03 
91-04-03 
91-06-29 

LB 
BO 
LB 
LB 
BO 

TC 
DIB 
TC 
wv 
BO 

0- 4 B 
1-05-08 
1-05-08 
1-05-09 
1- 05-12 
1-06-02 

5 . 81 
19.2 
19.50 
20.4 
13.8 

119 
PEW 8.69 
LB 8.43 
LB --.87 
PEW ,;g. 16 
BO Ü . 3 

100 

90- SS 0 
91-02-24 
91 - 03-04 
91 - 03-24 
91 - 03- 26 
91-05-03 

BO 
OIB 
AS 
LB 
PEW 

90- 78 B 
91 - 04-13 BO 
91-04-13 BO 
91-05-09 BO 
91-05-24 BO 

1-05-25 PW 

39 
25.0 
2.2 

1- 17 B 
1-05-22 

91-05-22 
91-05-24 
1-05-24 

91-05-27 

17 91- 19 B 
1. 89 91-05-09 
1. 91 91-05-23 
2 .1 4 91-05-24 
2 . 24 91-05-24 
2 . 24: 91-06-01 

PEW 
RE 
BO 
PEW 
PEW 

BO 
PEW 
PEW 
BO 
BO 

15 
l. :-04 
1.12 

1.16 
1.37 

36 
2.76 
2.81 
2.83 

4 . 561 

15 1 
0 . 41 i 
0.34· 
0.58 

0.57 

13 
9 . 67 
9.68 

10 . 2 · 
10 .0 l 
10.0 

15 

30 
40 

1 

16 ! 
2.84' 
3 :,. 06 
3 .07 
3.10 
3.26 

78-109 J 
91-05-08 BO 
91-05-09 LB 
91-05-09 LB 
91-05-10 LB 
91-06-01 LB 

83 1-04-20 BOP 13.2 

9 _1 91-04-20 KJ 13.3 88- 62 s 
e.ee91-04-20 TC 13.6 91-03-27 LB 
8 _9 91-04-20 BOP 13.4 91-03-27 LB 

13 
9.1 
8.9 

0- 23 B 
1-03-21 TC 
1-03-22 BO 
1 - 03-24 TC 

25 . l ~ 90- 83 B 
25.6 ! 9 0 6 91- 21 B 10 

61 - 18 A 
90 - 11 - 08 HK 
90-11-29 HK 
91 - 04-12 BO 

9.0 91-06-02 LB 11.4 
91-03-24 wv 
91-06-01 LB 

9.6 85-116 B 2 91-06-08 MF 11.4 
89-10-14 PN 112 

353 
77 
75 
62 

191-05~EW 25.7 ~~-==~~--1~6-~J~ 11.9 
64 \ 77- 79 J 83 1 81 - 22 J 73- 37 J 

83-02-15 
90-08-17 

. 91-03-06 
1 

PC 
BOP 
LB 

2.0 . 91-05- 09 LB 41.8 90-08-15 
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PUBLICATIES van àe WG Kunstmanen 
----------------------~---------

F L A S 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) 

H A N D L E I D I N G 
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 ~e nemen en het bepalen van 
de baan van een onbekende kunstmaan. Bovendien wordt nog een speciaal hoofdstuk 
gewijd aan geostationaire kunstmanen. Kennis van de Miskunde uit het Hoger 
Middelbaar Onderwijs Cen wat doorzettingsvermogen) 
moet in principe volstaan om het werk te doorgronden'.< op het hoofdstuk over 
Baanbepalingen na). Men kan een diskette met software cvèilr IBM - compatible PC) 
bijbestellen bij deze tweede gecorrigeerde versie ~zie onder voqr mee~ 
gedetailleerde informatie). 
Auteurs: B. De Pontieu, c. Steyaert, w. Verhaegen & P. Wil (in dutch) 

f _____ Prijs: Belgie : 300 Bfr. 
Buitenland : 400 Bf r. 

Optionele diskette (zie onder) : 50 Bfr. (in english) 

B R O C H U R E 'Kunstmanen Waarnemen' 
Telt 17 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het waarne 

r-----~--~ ook aandacht voor het gebruiken van voorspellingen (zoals di 
en voor het rapporteren van flitswaarnemingen <met het nieuw 
Werd in oktober 1990 voor de derde keer herzien en verbeterd 
Auteurs: P. Aneca & B. de Pontieu <in dutch) 
Prijs: 50 Bfr. 

P P A S 59 - 90 

n van kunstmanen. E~ is 
in Flash verschijnen> 
waarnemingsformulier). 

Photometric Periods of Artificial Satellites 59-90 
Telt meer dan 170 blz. en bevat meer dan 15000 flitswaarnemi n van ongeveer 1200 
kunstmanen. Deze eerste versie is up-to-date tot en met augus 1990. Deze database 
is ook op diskette beschikbaar (zie onder). Vanaf september 11[91 zullen jaarlijkse 
updates volgen. r:~ 
Auteurs: B. de Pontieu, B. Dorreman, K. Jonckheere, J. Meeus, ~ Osaer, c. Steyaert, 
P. Wils (in english) 
Prijs: Gedrukt 350 Bfr. 

Disk 150 Bfr. Samen: 400 Bfr. 

S O F T W A R E Call on 5.25 inch disks for IBM - compatible PC> 
S A T : Voorspelt passages van satelli eten en heel nog veel meer ~pties. Geschreven 
door P. Wils, steunt op en is samen verkrijgbaar met de HandleidiBg. (prijs: 50 Bfr~ 
voor 1 disk) - Prediction Software 
S A T F L A S H : Verwerkingsprogramma door J. De Weerdt, 8. de Pontieu & P. Aneca, 
d&t o.a. toelaat de PPAS-disk te editen en grafieken en berekeni\9en te maken van 
waarnemingen van een bepaalde kunstmaan. (prijs: 50 Bfr. voor 1 disk) - allows 
statistical analysis of flash-period observations 
P p As : 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 observations 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. 
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