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SATORIAAL 

Laat mij u eerst het beste voor 1992 wensen. Moge de Muze van de Vrije Tijd u ook 
dit jaar inspireren om veel tijd te vinden voor satellieten. Zij heeft dat vorig 
jaar niet slecht gedaan en ontvangt ook dit jaar ruime subsidies van de WG om haar 
taak naar behoren uit te voeren. De Muze van De Waarnemers op Andere Breedtes begint 
intussen ook stilaan op dreef te raken. Van de voorman van ASO (Amateur Satellite 
Observers, een Amerikaanse WG Kunstmanen) ontvingen we een 35-tal adressen van 
vooral Amerikaanse waarnemers. Zij zullen binnenkort aangeschreven worden en 
hopelijk krijgen we er zo weer een pak waarnemers bij. Ook onze Australische 
contacten Lopen voorspoedig dankzij de interventies van Ron Welch! 
De nabije toekomst Laat dus een forse uitbreiding van buitenlandse contacten 
uitschijnen. Ook op binnenlands vlak zal nog eens een poging gedaan worden om de 
VVS-afdelingen nauwer te betrekken bij onze werking. 
De nieuwe WG-Leden die er traditioneel in januari bijkomen zullen intussen al 
gemerkt hebben dat Flash onverstaanbaar is voor beginners. Laat u niet afschrikken: 
onze publicaties kunnen u op de weg helpen. De Handleiding is toch wel een minimum 
om mee te beginnen! 
Onze Laatste vergadering was weer een pareltje. Allereerst wil ik nog eens Wim 
Holwerda danken voor het hartelijk onthaal. De demonstratie van Alphonse Pouplier 
van zijn systeem om automatisch en telescopisch satellieten te volgen was 
indrukwekkend. Het resultaat van nauwelijks 4 maanden in de satellieten-business 
Laat veel verhopen voor de toekomst. Het geeft een machtig gevoel om prachtige 
flitsers als 90-46B mooi op de voorspelde plaats en het voorspelde tijdstip in de 
zoeker van de telescoop te zien verschijnen. Wat bijsturen met de cursortoetsen om 
de satelliet in het centrum van het beeldveld te krijgen en voila: men kan flitsen 
beginnen tellen. Alleen bij het culminatiepunt hebben de kleine motoortjes wat Last 
om de sat bij te houden. Maar dat halen ze vlug genoeg in na de culminatie. De 
charme van het zoeken tussen de sterren is natuurlijk een beetje weg (nietwaar 
Bram?), hoewel dat in dit experimenteel stadium toch nog duidelijk aanwezig blijft. 
Uiteindelijk werden slechts 2 op 5 satellieten gevonden (onder slechte 
weersomstandigheden), maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld verbeteren. 
De toepassingen z1Jn natuurlijk veelvuldig: demonstraties voor beginners, 
video-opnames (en eventueel reductie naar computer, wat dan weer berekeningen 
toelaat) of gewoon eens waarnemen. In juli zal ongetwijfeld een begin gemaakt worden 
aan computerreductie van gedigitaliseerde opnamen die toelaat de stand van de 
rotatie-as van satellieten te bepalen. 
Op de Laatste vergadering Lanceerde Leo Barhorst ook het voorstel om de RAE-tabellen 
te Leveren via de Nederlandse WG. U had intussen al gehoord dat die enorm duur 
geworden zijn, maar de Nederlandse WG zou ze aan geïnteresseerden voor een 
(voorlopige) prijs van 500 Bfr. aanbieden. Daarvoor krijgt u dus elke maand ongeveer 
10 pagina's erg gedetailleerde informatie over alle recente Lanceringen. Dit aanbod 
is niet onbeperkt geldig. Als het aantal geïnteresseerden te hoog Ligt, zal het 
opnieuw bekeken moeten worden. Maar dat zien we dan wel Later. 
zoals u kunt Lezen in Kurts verslag van de vergadering is over de toekomst van Flash 
niet erg veel concreets gezegd. De toekomst van de WG staat wel vast: we blijven 
gewoon doorgaan zoals nu. Praktische problemen z1Jn de enige reden voor de 
onzekerheid omtrent Flash. Concreet staat de functie 'FLASH'-redacteur open vanaf 1 
januari 1993. Een Flash-redacteur is in principe niet de Flash-opvuller-van-dienst. 
De Laatste tijd moet ik zelf eigenlijk minder en minder schrijven voor Flash. Wie 
interesse of vragen heeft, heeft een heel jaar tijd om die te Laten blijken of te 
stellen. 
Dit nummer komt in wat moeilijke omstandigheden tot stand omdat de aanpassing van 
ons programma niet paste met de deadline. Dit zal Leiden tot een beetje rommelige 
Lay-out, maar dat bent u al gewoon ••• 
Tot volgende maand, misschien al met het verslag van 1991. 

Satorial 

First of all, Let me wish all of you all the best for 1992. This year will be some 
kind of transition year in which changes in the organisation of the WG will take 
place. The future of the WG is safe for years onwards, but Flash is a Little bit 
uncertain starting 1993. A solution will however undoubtedly be found. 

~ 



Meanwhile the international contacts remain high-priorit y for us. We still need 
observers on other latitudes. We are also interested in groups which have a similar 
goal as ours: to observe satellites. Does the country where you live have an 
astronomical society which possesses a group on satellites? We're interested to hear 
more about it. We have some info on American, British and Australian activities, but 
feel free to send more. 
Next time I'll tell you a bit more about the satellite activities of Ron Welch of 
Australia. He's been sending mea lot of interesting stuff on orbits of sats and 
other things. 
The dead-line for this Flash 
somewhat scrambled lay-out in 
that by now •.. • 

didn't match with the observations, so you'll find 
the 'programme-section'. But I guess you're used 

Not Lacrosse 3, but NOSS 2-2 ! 

a 
to 

Russell Eberst en Pierre Neirinck hebben ontdekt dat de 91-76 lancering waarvan 
eerst vermoed werd dat het om Lacrosse 3 ging, eigenlijk het tweede NOSS trio van de 
tweede generatie betreft. NOSS 2-2 is een trio satellieten dat heel dicht bij elkaar 
vliegt en meestal in 1 beeldveld te zien is. 

De Titan 4 raket es-stuk) heeft volgende baanelementen: FL~~~ iw~ P e~~o ~ ~ ; 
91076 B 91361.2558176 .00099535 
63 . 4175 061.4079 .024213 162.9477 197.8803 15.4485 76 

Het C-stuk C1 van het trio) : 
91076 c 91354.1803986 .00000092 
63.4169 123.5891 .0074714 159.8750 200.4212 13.4016325 

D en E zitten heel dicht bij C. 
Het A-stuk zelf is totaal onbekend CUSA 72). 

Russell Eberst and Pierre Neirinck discovered that the 91-76 launch, involves NOSS 
2-2 and not Lacrosse 3 . 
The rocket (Titan 4) is the B-piece Corbital elements, above). One of the cluster is 
the C-piece. D and E accompany C. 

Foto van UARS 

Below you find a photograph which was taken by Rainer Kracht, Germany. It shows a 
detail of Corona Borealis with two bright streaks. These are two satellites: 91-63 A 
CUARS) and 68-42A (Thor Burner 2). 
Taken on 1991 September 13 at 21h43m UT in Elmshorn CFRG). 

Hieronder een foto met twee satellieten C91-63A en 68-42A) in Corona Borealis. 
Genomen op 13 September 1991 om 21h43m UT in Elmshorn (Duitsland). 



1.1.1 Satosofieen/Satosophies (BO) 

December 1991 za l bij mij lange tijd in de herinnering blijven als de maand met een super 
waarnemingsweekend en met voor het eerst van mijn leven last van waarnemers spierpi jn. 
In mijn linkerschouder tot aan mijn elleboog. Nochtans was ik zeer goed gekleed tegen de 
vrieskoud e. Ik leek haast een ruimtevaarder. Het was voor het ee rst dat ik onder mijn lange 
broek een oude pyamabroek droeg en gevoerde sneeuwlaarzen aan had. Verder was mijn 
hoofd beschermd door een bivakmuts en daarover heen nog een capuchon. Ik had het er 
eerder warm van. Misschien heeft deze vele kleding mi jn armbP.weging beperkt, waa rdoor 
genoemde spie rpijn ontstaan is. 

Maar nu terug naar de kunstmanen. Op woensdag 11 december heb ik v rij genomen om 's 
morgens te kunnen waarnemen. Ik had het geluk op vri jdag de 13de een diskette met nieuwe 
baangegevens te ontvangen. Verder heb ik ' s morgens waargenomen op zaterdag de 14de 
en zondag de 15de. Tevens op de 14de ' s avonds. Elke waarnemingssessie bleek een 
klaarder hemel te geven. Op de avond stoorde de Maan zelfs niet als ik maar uit de buurt 
van dit heme ls licht bleef. 

Ik had me voorgenomen om zovee l mogelijk oude raketten na te gaan op hu n gedrag tussen 
het flitsbepalen van de programma satellieten in . Daar ben ik vrij aardig in geslaagd. De 
resultaten zullen te v inden zi jn in de PPAS. Daarnaast w il ik toch nog even wat 
bijzonderheden vermelden. 

1 had some nice observat ion sessions during the weekend of 14th and 15th december, but 1 
got some muscular pain in my left arm, yet 1 was we l! dressed against the freezing cold. Same 
remarks on certain satellite s seen during that weekend. 

Enige flitswaarnemingen/Some flashobservations. 

62- 10 A Een lastige jo ngen. Vooral toen ik eindelij k een flitspatroon ontdekte en ver rast 
werd doordat vrij sne l mijn beeld werd verl icht door een stra lende Jupiter met zi jn 
maantjes.: observed, but no period del errnined . Jupiter di sturbed my observation 
by its brightness. 

63- 14 A de erop volgende telg uit het Midas-ges lacht , een verhaa l waa rd in vorige Flash. 
Is er al iets bekeken van het baanvlak t.o.v . de Zon? Tijdens mi jn waarneming op 
de 15de ' s morgens dacht ik dat deze Midas al eerder dan 2039 zi jn 3.5 s 
flitsperiode gehaa ld za l hebben. Ik mat 10.5 s. Dit was voor de culminatie. Voor 
de zekerheid heb ik na de cu lminatie nog eens gemeten en kwam uit op 21.4 s. 

had 10.5 s per iod before cu lmination. 21.4 s after it. 

73-109 B is eerder dit j aar door mij waarsch ijnlij k verkeerd waargenomen. De 3 seconden 
flit stijd heb ik niet meer terug kun nen v inden. Het object is vrijwel steady. 

My observation earl ier thi s year is prob;:i bly wrong . 1 found 3 s !hen . but now it 
was almost steady. 

80- 89 A is vaak met het blote oog te zien. 

is aften a naked eye object. 

83- 75 B is een object als 85- 90 B en 88- 32 B. Dit houdt in dat deze Soyuz-raket een 
retrograde, zonsynchrone baan heeft . Opmerkel ijk is wel dat er toch een kleine 
drift bestaat, die voor 83- 75 B het grootst is . Hierdoor is hel van een zomer object 
een w inter object aan het worden . 's Avonds gaande van zuid naar noord is dit 
o bject, mits tegenover de Zon , vri j goed helder. 

84- 12 

an object like 85- 90 B and 88- 32 B. has a su n synchronous orbi t w ith some drift 
to th e west. Il is becoming a w inter object instead of a summer object . When in 
opposition il has naked eye transits. 

Er was een gaatje in de tijd tussen het waarnemen van allerlei rakettrapp en, zodat 
ik bes loot om nog eens een SSU-driel ing te proberen. Helaas zijn de 
baanelemente n al ru im een jaar oud. Deï'.e suç1gereren dat de dr ie deelnemers in 
elke cluster uit elkaar aan het drijven zijn (behalve 90- 50 B, C. D) . Ik probeerde 
84- 12 C, D, Fen zag een mag. +7.8 object 1m 30s na de voorspelling van 84- 12 
F. Geen andere objecte n in de buu1i . 



tried it in a short pause. Found one of the three. 1 l1ope. lt was 1 min 30 sec later 
th an predicted voor object F, using elements of more than one year ago. 

84-106 G het bijbehorende A-object is een spoor-satelliet, zie Flash 20-21, is niet door een 
Zenit raket gelanceerd, maar door een Proton vermoedelijk. Echter blijkt er toch 
een niet al te kleine raket in een baan als object A te zijn, nl. 84-106 G. Ik nam hem 
met blote oog waar en bleek steady te zijn. 

a small racket left in an orbi! like 84-106 A Il was a naked eye object if opposite to 
the sun. · 

84-108 B ERBS, blijkt nog al eens juist in de richting van de Zon helderder te zijn , dan er 
recht tegenover. Dit verschijnsel heb ik ook geconstateerd bij Lacrosse 1 en 
UARS. 

ERBS, seems to be brigth while in the same direction as the sun. Lacrosse 1 and 
UARS showed the same phenomenon . 

87- 53 A werd in vorige Flash gemeld als knap!. Ik heb hem verschillende keren gezien als 
een normaal steady object, en ik wou de moed al opgeven voor nog een 
waarneming. Gelukkig heb ik het niet gedaan, want deze keer was het predikaat 
"knap" zeer terecht. Bij een ZN-overgang op de 15de vri j hoog in het oosten kwam 
het object weer steady aan. Maar na het culminatiepunt ontstond er een 
schommeling in de he lderheid. De amplitude ervan nam toe naarmate het tuig 
zich verwijderde en tenslotte bleek het minimum onzichtbaar te zijn. was reporied 
in Flash as nlce!. 1 saw il steady several times and almost lost my patience. For
tunately 1 did not give up too early. Last transit its appearance changed from 
steady in the south to very "n ice" nashing in the norih . 

88-106 B Lacrosse 1, zie bij 84-108 B, see at 84-108 B. 

89- 89 A dit is de Cosmic background Explorer, afgekor1 COBE, de naam volgens de 
Amerikanen als "kobie" uit te spreken. Ik zag hem op de avond van de 14de bij 
verrassing. Wat te denken van een mag. + 4 object met daarbij regelmatig flitsen 
tot mag. +2. 

the Cosmic background Explorer. COBE fo"r shor1. Seen as surprise: like a steady 
mag. + 4 object with regular fla shes of mag. + 2. 

90- 75 A een zgn . EORSAT, nel als 90-108 A en 91- 5 A. Deze objecten zijn steady en 
kunnen mag. + 1.5 l1alen indien t.o. de Zon . Aan het einde van hun operationele 
periode worden ze ofwel in een hogere baan gebracht, zoa ls 80- 89 A en 83- 44 A , 
ofwel hebben ze een groot baanverval en zi jn snel "beneden". Dit laatste komt 
voor bij de meeste leden van deze familie . Als er baanverhog ing heeft 
plaatsgevonden, z ijn er meestaf'versch i llende fragmen ten teruggevonden en meldt 
de RAE-table dat het A-object disintegreerde. 

an EORSAT. like 90-108 A ancl 91- 5 A. Normally steady with mag. + 1.5 if opposite 
to the sun. \ 

91- 29 B was ofwel met het blote oog goed te zien (mag . + 4.5 geschal) of onzichtbaar in 
de 7x50 prismakijker. Dus geen tuimeling zou ik zeggen. 

either a naked eye object (mag. + 4.5 estimated) or invisible in 7x50 binoculairs . 
1 conclude: no tumbling . 

91- 63 B UARS, zie bij 84-108 B, see at 84-108 B. 

91- 77 Sinds verschillende jaren heb ik weer eens payloads van een 6-ling proberen op 
te sporen. Dit deed ik omdat het zo uitzonderlijk helder was . De vangst was niet 
slecht. Ik heb de objecten B, D, E en F gevonden: alle steady met mag tussen + 7.8 
en +8.5. Opmerkelijk was dat op de 15de object 91- 77 Bop 20 s werd gevolgd 
door een soorige lijk object . echter niet een van dezelfde lancering. 

Tried since long time to fïnd members o f a multiple payload launch. Objects B, D, 
E and F we re found : all steady with mag. between + 7.8 and + 8.5. Object 91- 77 
B was followed by a similar object just 20 s later in the morning or 15th december. 
lt was not from the same launch. 
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? een onbekend obj ect waarvan ik slechts een flit s van mag. + 3 zag. Dit was op 14 
december om 0540 UT op geschatte plaats : rechte kl imming 10h declinatie + 20 
graden. 

only one mag. +3 fl ash was seen at 91-12-14 05:40 UT near RA 10h dec. +20 de
grees. 

Wat waarnemers steno 

Bij het voor mezelf vastleggen van het zien van onbekende satell ieten heb ik stilaan een 
beknopt systeem ontwikkeld, waarmee ik wat gegevens vastleg in mijn waarnemings logboek. 
Daar heb ik jaren over gedaan om dat zo ver te kri jgen, maar nu is het min of meer 
uitgekri stalliseerd. Hier is een voorbeeld: 

911214 0453 831000 D +4.5 F inv 1640+50 

Hierin staan eerst datum en UT van het zien van de onbekende kunstmaan . In plaats van de 
7-cijferge identificatie neem ik nu een _-teken, gevolgd door een gescha tte waarde voor de 
inclinatie, hier 83 en hoogte, hier 1000 km. De ruimte daarna is leeg. Hier zou het 
omloopsnummer normaal staan. Sinds ik echter grootgebru iker ben van Patri ck Wils' SAT, 
weet ik dit nummer niet meer. Is ook maar bijzaak. De D geell aan dat de satelliet De
scending bewoog, anders gezegd van "pool" tot evenaar. Daarachter staan de maximum en 
minimum helderheden gescheiden door het helderhe idsverloop, hier F van flitsend. Tenslotte 
een beknopte plaatsaanduiding. De in het voorbeeld gegeven notatie is afgekeken van de 
astronomen, die bij bepaald soort objecten (quasars dacht ik) de "naam" van het ding 
aangeven met zijn positie in rechte klimming en declinatie. Dus in mijn geval zag ik de 
kunstmaan op rechte klimming 16h 40min en plus 50 graden decl inatie . Vroeger gaf ik de 
naam of aanduiding van de dichtsbijzijnde ster op, maar dan moest ik die alt ijd opzoeken en 
dat kost wat tijd. Als de positie t.o.v. de hori zon wordt verme ld, dan gebruik ik de vorm: 
azimut ,hoogte dus bijvoorbeeld 270,30. 

Bij objecten als 90- 50 B, C, D rapporteer ik de gemeten tijdversch illen bijvoorbee ld als 
dCB=11.8, waarmee ik bedoel dat 90- 50 C 11 .8 s na 90- 50 B kwam. 

Nog opmerkingen: 

1. zijn er andere waarnemers. die verkorte schrij fwijzen hanteren bij het vastleggen van 
doet er niet toe wat, als het maar over kunstmaanwaarnemingen gaa t? 

2. mijn logboek sta at s inds enkele maanden geheel chronolog isch op diskette, het eerste 
record gaat over 1962. Nu kan ik er veel handiger mee werken . Van het allereerste begin 
heb ik wel altijd onbekende satell ieten in mi jn logboek genoteerd. Soms kon ik later, 
dank zij rapportage van een andere waarnemer als nog tot identificatie overgaan. In 
principe zouden veel van mijn reg istraties van onbekende sa tell ieten nagelopen kunnen 
worden met baangegevens te verkrij gen in het stadhuis van Duinkerken. Als Pierre 
Neirinck dil goed zou v inden. Maar pas als ik met pensioen ben misschien. 

Some observers shorthand 

During several years of observing a kind of shorthand has been developed in report ing ob
served trans its of un identified objects. 1 beller say unidentified artific ial satellites. By naw 1 
think it is satisfying and want to describe il , just to note. In my log-book 1 write a record like 
this: 

91 1214 0453 _83 1000 D +4.5 F inv 1640+50 

First items are date and UT. Normally the 7-digit sate llite identifier is written , but now 1 use 
an underscore followed by the estimated inclination and estimated altitude (in km) . lnclina
tions o f more than 99 degrees are not possible in this way. The next item is left blank, 
normally 1 place the revolution number here, if known. Since 1 use Patrick Wi ls' SAT prediction 
program, 1 don ' t know thi s number. The D next is short for descending (branch of the orbi!). 
Then follow the estimated maximum and minimum brightness separated by a one character 
appearance indicator. Finally th e location in th e sky is indicated by either the righ t ascension 
and declination or az imuth and altitude. The first menlioned coordinates are written in the 
way "names" of, 1 th ink, quasars are indicated, so RA immediately followed by dec. lf altaz 
is used 1 write down these coord ina tes separated hy a comma. 
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Another example of shorthand one can find in my log-book is such as dCB = 11.8. This means 
that the difference in transittime of objects C and Bof the same launch is 11.8 s. Th is is aften 
used with SSU-clusters. 

Same remarks: 

1. 1 wou ld like to know: do more satellite observers use !heir own reporting abbreviations? 

2. All my records in my satetlite observing log book have naw be written to noppy disc. This 
makes il much easier to process. The first record is from 1962. 1 have atways written 
down data about unidentified satellites. Thank to other observers reports 1 was able to 
identify some of these. 1 might identify many ethers by using the elements available in 
Dunkirk town hall, gathered by Pierre Neirinck. On condition that he permits me to get 
there and that 1 have a lot of time. When 1 am a pensioner perhaps. 

1.1.2 Plesetsk 

Het onderstaande verhaal is een zeer vrije vertaling van een artikel over 's werelds drukste 
lanceerhaven. Bovendien is het sterk ingekort en beperkt zich tot de gegevens betreffende 
lanceringen van ruimtetuigen. Het artikel verscheen in Aviation Week and Space Technotogy 
van 16 september 1991 van de hand van Craig Covault. 

Plesetsk Kosmodroom ligt ca. 300 km zuidelijk van de stad Archangelsk aan de Witte Zee, te 
midden van denne- en berkewoud. In tegenstelling tot andere lanceerhavens, waar meesta l 
de zee of de woestijn de achtergrond is van het lanceergebeuren, zijn het hier de bossen. 
Vanaf deze plaats. een zowat 90 km lang mi li tair gebied. grotendeels nog geheim voor de 
buitenwereld , zijn sinds de in gebruik name in 1966 maar liefst meer dan 1300 ruimtem issies 
begonnen. Dit is meer dan de som van lanceringen vanaf alle andere lanceerbases in de 
wereld. Plesetsk is functioneel vergelijkbaar met Vandenbergh in Californie. De basis dient 
vooral voor lancering in banen met grote inclinaties, en als primair testgebied voor ICBM's. 

Niettegenstaande het groot aanta l lanceringen vanaf hier, zijn er slechts negen operationele 
lanceerplatforms. Dit is mogelijk omdat er geen bemande lanceringen zijn en er een grote 
mate van automatisering in het kl aarmaken van lanceertuigen is doorgevoerd. 

De schrijver verhaalt hoe hij met een Tu-134 tweemotorige transport Tupolev in Plesetsk 
aankwam. Het vliegveld is niet groter dan 2700 m lang. Er stonden verschillende Antonov 
An-12 viermotorige zware transportvliegtuigen opgesteld. Samen met An-26 tweemotorige 
transportvliegtuigen en enkele An-2 dubbeldekkers. Deze vloot verzorgt de log istiek en helpt 
bij het fotograferen van de lanceringen. Op weg noordwestwaarts van het vliegveld kun je 
bij een splitsing hetzij zuidwaarts naar Plesetsk stad of noordwaarts naar de lanceerplatforms. 

Er blijken minder strenge veiligheidvoorschriften te zij n dan bij de westerse lanceerbases. 
Dit bleek bijvoorbee ld uit het afgeven van vonken bij aansluiting van een controle lamp op een 
erbij gesleurde autotransformator. terw ijl dit plaats vond net naast de SL-14 Tsiklon booster. 
Het betrof hier de laatste controle aan de NASA ozonmapper aan boord van de Meteor 3-5. 

De schrijver vermeldt dat wat later een Sovjet burger met brandende sigaret in zijn mond op 
minder dan 1 meter van de raket langswandelde. Hij kreeg echter wel een standje van een 
bewaker. 

Plesetsk kosmodroom is al sinrls 1959 in gebruik voor het testen van ballist ische projectielen. 
De eerste lancering van een ruimtetuig vond pas plaats in 1966. Pas in 1983 hebben de 
sovjets het bestaan van deze lanceerbas is officieel toegegeven. Maar de radioamateurs van 
de Kettering Grammar School on tdekte de basis door de eerste lancering met radio te volgen. 

Tussen 1983 en 1985 waren er 62 ruimtemissies per jaa r. Sindsdien is het aantal lanceringen 
iets teruggelopen , doch dit komt omdat de levensduur van de Sovjet kunstmanen is 
toegenomen. In 1990 waren er nog 48 lanceringen, nog steeds meer dan het aantal van 
Kennedy Space Center, Cape Canaveral en Vandenbergh samen. Lanceringen vinden in de 
w inter plaats bij temperaturen tot zel fs rond -50 waden Celsius. Het gebied heeft zo'n 
anderhalf meter sneeuwval per jaar. 

Vanaf deze basis z ijn er veel ballistische projectiel vluchten. Het aantal hiervan wordt 
mogelijk drastisch verkleind wegens de grote militaire bezuinigingen. 

4 



Er komt verder een Sl-16 lanceerplatform zodat vanaf Plesetsk militaire beeldvormende en 
electronische inlichtingen satellieten van zo'n 6800 kg gelanceerd kunnen worden. Het eerste 
platform zal klaar zijn in 1994 of 1995 voor militaire en civiele vluchten . Met de bouw van een 
tweede platform zal begonnen worden als het eerste in gebruik is genomen. Het NASA 
personeel daar aanwezig mocht de in aanbouw zijnde hangars voor de gereedmaking van de 
Zenit-boosters zien. Dit gebouw meet 120 x 60 men is ve rschillende ve rdiepingen hoog. Het 
bureau probeert uit te zoeken wat de reden was van het falen van de Zenit-lancering op 
Baikonur in augustus. De Sl-16 is sinds 1985 in gebruik. Noot van Bram: De lancering betrof 
een object 85- 80 A, in een baan tussen 200 en 2000 km hoogte. Zelfs in het apogeum was 
de raket nog met het blote oog te zien. In het perigeum was het een mag. 0 object . 

In Plesetsk worden vier typen lanceerraketten gebruikt. De lanceringen betreffen satellieten 
voor militaire waarnemingen. electronische inlichtingen. lanceermelding, communicatie, 
meteorologie en radar calibratie. Per rakettype zijn er, algemeen genomen, twee 
lanceerplatforms. Deze rakettypen zijn: 

SL-4 "Soyuz" Hiervan worden er jaarlijks ongveer twintig gelanceerd . Het betreft 
aardobservatiesatellieten voor burgerlijke en militaire doeleinden. De nuttige 
last weegt ruim 3 ton. 

SL-6 "Molniya" Deze aanjager lijkt op de Sl-4 maar is voorzien van een derde trap op de 
centrale raket van de eerste trap (dit centrale deel wordt ook wel tweede trap 
genoemd). Deze raket lanceert vnl. Molnyia's en erop gelijkende 
waarschuwings- satellieten. Beide soorten kunstmanen komen in 
langgerekte· banen: de Molniya's met perigeum op het zuidelijkste punt (ar
gument is 270 graden). de "Early Warning " Kosmossen hebben hun laagste 
punt nog ca . 48 graden verderop langs de baan liggen. 

Deze raketsoort wordt zo'n dozijn maa l per jaar gebruikt om een nuttige last 
van ca. 1600 kg in hun baan te plaatsen. 

wordt vnl. gebruikt voor het lanceren van quasi polaire communicatie 
satellieten en radar calibratie satellieten en vooral navigati esatell ieten zoals 
ook de Nadezhda. De bovenste trap van deze raket is de door onze 
werkgroep meest waargenomen trap. {globaal aangegeven met 
inclinatie/hoogte zijn dit de groepen: 74/800, 74/1600, 65/500, 83/1000). Er zijn 
ongeveer 12 lanceringen van de ca. 1400 kg . zware "payloads" per jaar vanaf 
Plesetsk. 

SL-14 "Tsiklon" Deze drietraps raket is afgeleid van de ss"9/SS-11 ICBM. De raket wordt 
ongeveer zeven maal per jaar gebruikt om electronische inlicht ingen 
satellieten (Okean-achtigen), Meteo r-2 en Meteor-3, Okean's , en 6-ling 
communicatie satellieten te lanceren. 

Wat mij opvalt is dat de bovenste trap van deze raket vrijwel nooit tuimelt, 
dit in tegenstelling tot de bovenste trap van de SL-8. De enige uitzondering 
die ik ken is 91- 42 B. 

Verder gaat het verhaa l in AWST nog over de ICBM's en de gebouwen, zoals kazernes. 
Hierover wil ik niet uitwijden. Zij , die daar belangstelling voor hebben, moeten het maar aan 
mij laten weten. 

The article presented above in Dutch is a shortened trans lation , a bit interpretation from the 
16th september 1991 issue of Aviation Week and Space Technology. For English speaking 
people it is much more interesting to read the original. 
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Denkflits (LB) 

Niet alleen kunstmanen flitsen, ook mijn gedachten doen dit 
(af en toe). Soms komt er een heldere flits en het lijkt mij 
zinvol deze gedachte(n) in de werkgroep kenbaar te maken. 

Flash 51 van december 1991 geeft mij aanleiding te reageren. 
Allereerst op het satoriaal van Bart. 
Het nieuwe programma voldoet prima. Het is inderdaad zinvol om 
ook aan de beginnende waarnemer te denken en hiervoor zijn de 
'b' objecten zeer geschikt . Zelf krijg ik regelmatig de vraag 
of ik eens wat heldere satellieten kan voorspellen zodat 
geïnteresseerde leken ook eens een kunstmaan kunnen waarnemen. 
De Molczan file is een prachtig hulpmiddel om snel vrij recen
te baanelementen in te lezen. Ik hoef nu nog maar een beperkt 
aantal satellieten in de NASA baangegevens op te zoeken; 
voornamelijk de recente lanceringen en enkele J-objecten. 

Het waarnemen in november en december is ronduit slecht ge
weest . Door de week heb ik weinig tijd; vroeg op en laat 
thuis. In de weekeinden is het vaak bewolkt geweest. Op 15 en 
16 november een poging gewaagd maar slechts enkele satellieten 
kunnen waarnemen. 14 december was beter; zowel 's-morgens als 
's-avonds waargenomen, in totaal 27 observaties. 

Voor wat betreft de file met alle satelliet lanceringen het 
volgende: de file is opgezet in dBase IV en daarin uitstekend 
handelbaar middels het indexeringsysteem op zowel Norad als 
Cosparnummer. De lijst is nog niet compleet; van 1957 tot 1972 
en 1983 tot 1990 is vrijwel alles ingevuld: Noradnr-cosparnr
Naam-Lanceerdatum-Levensduur-Decaydatum-Kommentaar. Van de 
rest is Noradnr- Cosparnr-Oecaydatum beschikbaar. Langzamerhand 
ben ik bezig de ontbrekende gegevens in te vullen. Ik zal met 
Bart overleggen hoe de file te distribueren en de update. Het 
is voor mij geen enkel probleem om delen (blJ v per jaar) als 
ASCII file door dBase IV te laten maken. Mogelijk kunnen we 
denken aan een complete Norad-Cospar crossreference file en 
aparte jaar files met alle gegevens van de in dat jaar gelan
ceerde objecten (payloads, rakettrappen en fragmenten). Wel
licht kunnen we er op de werkgroep vergadering van 28 december 
van gedachten over wisselen. 

Ik zie met belangstelling uit naar de nieuwe versies van Sat 
en Satflash. Vooral het werken met categorieën spreekt me wel 
aan. Als de categorieën worden mee uit geprint is het gemakke
lijker om bij het waarnemen de prioriteit in de gaten te 
houden bij het gelijktijdig zichtbaar zijn van twee of meer 
satellieten. 

Dan een reactie op de satosof ieën van Bram. 
Het raadsel van 91-31C wordt nog groter. Norad publiceert 
niets over de "C"; RAE geeft het object zelfs geen volgletter 
meer en noemt de CRO payloads doodleuk C, D en E. Er zijn in 
de loop van de jaren wel meer van deze gevallen; ze zijn in de 
lijsten terug te vinden als NNA (No Number Assigned). In de 
meeste gevallen zijn dit capsules, raketten van planeetonder
zoekers, daal- en stijgtrappen van (maan)landers enz. 



.. 

Een andere eigenaardigheid is 71-116 B, de raket van Intelsat 
4B (F3}. Dit object is door Norad gecatalogiseerd als 67 01 X, 
een fragment van de Intelsat 2B (F2} lancering. Ook bij de 61 
Omicron lancering staan enkele fragmenten van andere lancerin
gen. Bij 64 74 mogelijk twee Skylabfragmenten. Het is ook 
moeilijk om met de hoeveelheid aan objecten in vaak vrijwel de 
zelfde banen de juiste lancering te bepalen. 
Voor wat betreft de RAE tabellen is er de mogelijkheid ze via 
mij de verkrijgen. De nederlandse werkgroep heeft besloten om 
een abonnement op de tabellen te nemen. De juiste kosten zijn 
nog niet bekend maar bij voldoende belangstelling zal het 
bedrag per persoon niet te hoog zijn (voornamelijk een bijdra
ge in de kosten van kopiëren en verzenden). Belangstellenden 
worden verzocht met mij contact op te nemen. Het is de bedoe
ling de maandelijkse update te verstrekken en het jaarover
zicht. 

Het Molniya-achtige object dat ik ook af gelopen zomer heb 
gezien heb ik niet meer waargenomen. Ik zal ook eens de baan
gegevens nalopen die ik nog hier heb liggen of er iets tussen 
zit met de baanelementen zoals berekend door Patrick. 

Op het eind van de Molczan file staan note(s). Deze zijn zeer 
interessant en bevatten veel informatie. Hopelijk komen er op 
de vermelding van de werkgroep veel buitenlandse reacties. 

Tenslotte nog iets over de satellieten die ik de laatste 
maanden heb waargenomen. 
67 53 A - s, mag +5 
73109 B - de waarneming van BD niet bevestigd; almost s mag +5 
76118 J - netjes oplopend naar bijna 8.5 s 
77 39 B - s, mag +6 
77 64 B - s, mag +6 
78 42 A - een keer bijna S met enkele onregelmatige flitsen, 

de zelfde avond een periode van 11.72 s 
78109 J heel verrassend!! Op 15 november waargenomen met 3.0 

s en met zeer heldere flitsen tot mag +1, FF'-FF'. 
Hoe is dit bij andere waarnemers? 

82 55 B - 38 sec, lastig mag+6->inv 
83 48 B - 29 sec 
85 97 B - fraai n-object, mag +2 
86 17 A - MIR blijft prachtig om te zien, mag -1 
86 92 J bijna 46 sec, mag +5->7 
87 51 J - zit nu op 55 sec. Bevestigd waarneming TC op 24-11. 

Is dus duidelijk aan het uitflitsen. 
87 53 A - Twee keer rond de 1. 90 sec, de volgende omloop s 

vlak voor de ochtendschemering 
87 57 B net boven de 30 s, soms s 
88 1 A - lastig met vlak secondair max 
88 39 B mooi n-object, mag +4 
88 62 B - rond de 20 s, mag +5 
89 18 B blijft S, mag +5 
89 59 B - ruim 21 sec, mag +5 
89 68 B - lange P, 79 sec, mag +4->5 
90 46 B - rond de 7 sec, mag +2->4 
90 55 D - blijft s, mag +4 
90 81 D - na lange tijd weer eens waargenomen. Stijgt, nu op 

12.8 sec, mag +4->6 

.-1 0 



91 7 B - verwarrend! Eind nov 10 . 7 sec. Op 14 dec 6.83, FF, 
mag +3->inv 

91 9 J - langzaam stijgend, 1.44 s, FF, mag +4->inv. Moeilijk 
op te pikken door "diffuse" flitsen. 

91 29 B - op 14 dec 27. 7 sec. Lijkt inderdaad zachtjes te 
dalen. In de gaten blijven houden. 

91 32 B - NIEUW !!! Fraaie flitser, 2.18 sec, FF, mag +4->inv. 
Zijn er nog waarnemingen van voor 14 dec? In de PPAS 

91 63 B 
91 68 G -
91 77 G -

is niets te vinden. 
de UARS blijft een prachtig n-object, mag +2 
zoals te verwachten s, mag +5 
idem, mag +6 

Op de flits gevolgd : 90-468 

Voor de nieuwe Lezers hieronder een grafiek van de meestgevolgde satelliet van de 
WG: 90-468. Werd gelanceerd met een Russische (toen nog SU?) Zenit raket. Op de y-as 
de flitsperiode. De x-as toont het aantal dagen sinds de eerste waarneming. Men ziet 
duidelijk de erg gladde exponentiele toename van de periode. Dat is ook wat de 
theorie voorspelt. Wie daarover meer wil Lezen Leest er best eens onze Handleiding 
op na. 

Just a global view of our most-Loved object (over 600 observations by now, in Less 
than 2 years!). The quite smooth exponential growth of flash-period is evident, just 
as theory predicts. More on this theory will appear in a brochure of the WG by the 
end of 1992. 
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Raketten uit de Sovjetunie : deel 4 
-----------------------------------

2: Algemeen Overzicht van de Russische RaKetten 

A. Naamgeving 

Door de toenmalige geheimhouding rond de Russische Lanceersystemen Cze waren bijna 
steeds afgeleid van militaire Lanceerraketten), zi jn versch illende systemen van 
naamgeving ontstaan. De Russen zelf lieten bijna niets los over de raketten en het 
pas sinds de laatste jaren dat wat meer duidelijkheid is ge komen rond bepaa lde 
raketten. Zelfs nu blijven er nog veel raadsels over. Vanzelfsprekend heeft elke 
Russische raket een Russische naam. Een tweede bron van naamgeving is het systeem 
dat in 1968 uitgedacht werd door Dr. Sheldon van het US Congressional Research 
Service. Dit steunde op openbare gegevens en catalogeert de raketten volgens letters 

en cijfers. Het is niet zo volledig als het systeem da t door het US Department of 
Defense werd en wordt gebruikt. Hierbij nummert men alle Soviet Launchers CSL) . Dit 
Laatste systeem is het meest volled ig en overzichtelijk. 
Hoewel reeds eerder verschenen in Flash, volgt hier nog eens een overzi cht (waarbij 
een aantal correcties werden opgenomen): 

DoD 

SL-1 
SL-2 
SL-3 
SL-4 
SL-5 
SL-6 
SL-7 
SL-8 
SL-9 
SL-10 
SL-11 
SL-12 
SL-13 
SL-14 
SL-15 
SL-16 
SL-17 

Debuut 

1957 
1958 
1959 
1963 
1963 
1961 
1962 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1977 
1969 
1985 
1987 

Sheldon 

A 
A 
A-1 
A-2 
A? 
A-2-e 
B-1 
C-1 
D 
A? 
F-1-m 
D-1-e 
D-1 
F-2 
G 
J-1 
K-1 

USSR 

Sputnik 
Sputnik 
Vos tok 
Soyuz 
? 
Molniya 
Kosmos 
Kosmos 
Proton 
? 

Proton 
Proton 
Tsyklon 
N1 
Zenit 
Energiya 

Status 

Niet meer operationeel 
Niet meer operationee l 
Operationeel 
Operationeel 
2 Lanceringen, niet op. 
Operationeel 
Niet meer operationeel 
Operationeel 
Niet meer operationeel 
2 Lan ceringen, niet op. 
Operationeel 
Operationeel 
Operationeel 
Operationeel 
Nooit operationeel geweest 
Operationeel 
Operationeel 

Zowel SL-1 als SL-2 zijn ruimtevaartversies van de ICBM SS -6 Sapwood zonder uppe r 
stage (bovenste trap). SL-1 bracht enkel Sputnik 1 en 2, SL-2 enkel Sputnik 3 in de 
ruimte. SL-5 wordt beschouwd als een A-raket met een maneuvreerbare trap, net als 
SL-10. SL-5 vloog slechts twee keer in 1963 en 1964; SL-10 vloog eveneens 2 keer in 
1965 en 1966. SL-15 is de raket die voor bemande maanlanceri ngen moest dienen. Vier 
Lanceerpogingen tussen 1969 en 1972 vanop Tyuratam vielen falikant af. Werd 
geschrapt in 1974 in het voordeel van de Energiya. Al le raketten waarbij 
'operationeel' als status is vermeld, worden door Glavkosmos voor commerciele 
Lanceringen aangeboden Cin principe). 
Er zijn 3 belangrijke Sovjetrussische Lanceerbasissen: Tyuratam CBaykonour) - TT, 
Kapustin Yar - KY en Plesetsk - PL. Om de capaciteiten van een raket aan te duiden, 
geeft men aan hoeveel kilogram ze in een bepaald type baan kan brengen. Veel 
gebruikte afkortingen hiervoor zijn: 

LEO Low Earth Orbit 
GEO Geostationary Earth Orbit 
SSO Sun-Synchronous Orbit 

SSEO Semi-Synchronous Earth Orbit 

Lage baan op 200 km hoogte 
Geostationaire baan Cevenaar ,36000 km) 
Zonnesynchrone baan C98 gr., 800 km) 
Molniya-baan 



Bij geostationaire banen is de inclinatie 0 graden en is de omlooptijd zo gekozen 
dat ze overeenkomt met 1 dag. Een object in een dergelijke baan blijft dus 
stationair t.o.v. een bepaald punt op de evenaa r. 
Zonsynchrone banen zijn zo gekozen dat de verandering van de klimmende knoop van de 
baan (zie Flash, Mei-Juni 91, blz. 93) overeenkomt me t de dagelijkse schijnbare 
beweging van de zon t.o.v. de sterren. Een dergelijke baan heeft dus een konstante 
orientatie t.o.v. de zon . De precieze inclinatie van zo'n baan hangt af van de 
hoogte van de baan, doch meestal wordt 800 km hoogte en dus 98 graden inclinatie 
gekozen. 
Een Molniya-baan heeft een perigeurnhoogte van enkele honderden kilometer en een 
apogeumhoogte van 36000 km. Dit type baan werd doo r de USSR ui t gevonden om 
telecommunicatie met noorderlijke streken mogelijk te maken. De incl inatie van 63 
graden zorgt ervoor dat het perigeum ongeveer op dezelfde plaats in de baan blijft 
liggen. 

B. Mogelijkheden en toepassingen 

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de operatione le raketten, 
hun capaciteit, hun Lanceerplaats(en), aantal lanceringen in 90, gemiddeld aantal 
Lanceringen . 

DoD Lanceerp l. Maximum (kg) 90 Gem.jaren'80 

SL-3 TT ,PL 6300 (LEO) 0 2 
SL-4 TT ,PL 7500 (LEO) 31 41 
SL-6 TT ,PL 2100 (SSEO) 12 11 
SL-8 PL,KY 1700 (LEO) 9 15 
SL-11 TT 4000 (LEO) 4 5 
SL-12 TT 6000 (ESC); 2000 (GEO) 9 9 
SL-13 TT 21000 (LEO) 1 1 
SL-14 PL 5500 (LEO) 8 7 
SL-16 TT 15000 (LEO) 1 2 
SL-17 TT 100000 (LEO) 0 1 

Men ziet over het algemeen een daling in 1990 t.o.v. het gemiddelde van de 
'80. Besparingsmaatregelen en langere Levensduur van de satellieten spelen 
mee. 

jaren 
hierin 

Elk type raket wordt geb ruikt voor specifieke (soms overlappende) doeleinden. Een 
beknopt overzicht wordt hieronder gegeven: 

SL-3 aardobservatie-sats (Kosmos) 98 graden 600 km 

SL-4 - alle fotografische spionagesatellieten (Kosmos) 
- Resurs-F (aardobservatie) 
- Soyoez-TM 51 graden 300 km 
- Progress-M 51 graden 300 km 

SL-6 - Molniya 63 graden 500 x 40000 
- early warning 63 graden 600 x 40000 

SL-8 - achtlingen 74 graden 1500 km 
- store-dump comsats 74 graden 800 km 
- navigatiesatellieten 83 graden 1000 km 
- minor military 66 graden 500 km 
- minor military 66 graden 200 x 2000 

SL -11 : Eorsats, e L. spion. oceanen 65 graden 400 km 

SL-1 2 : - geest. comm. sats (Gorizont, Ekran, Raduga, Kosmos) 
navigatiesa t s <Glonass) 65 graden 20000 km 

- interplaneta ire sondes 

SL-1 3: - MIR-modules 51 graden 300 km 
- radarobservatie 72 graden 250 km 

/); 

vb.88-32 B 

km 
km 

vb. 90-29 J 
vb . 90-4 B 
vb . 90-83 B 
vb . 89- 45 B 

km vb . 89-1 2 B 

vb . 90-75 B 

vb. 90-45 A 

vb . Kvant 
vb. Almaz 
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FIGURE 11. The Sovlets currently operate ten launch systems, although the S L· 17 can lift conventlonal payloads or the Buran space 
shuttle. Payload capacltles clted above are based on Soviet technica! data or demonstrntlons and reflect operatlonal launch 
constralnts now In practlce. 



VERSLAG WERKGROEPVERGADERING KUNSTMANEN, LOON-OP-ZAND (NL), 28-12-91 

:\arn.-Jezigen: Tr'istarr Cc:ols 
Kurt 3onck.heere 
(..Jim Holwerda 
Leo Barhorst 

verontschuldigd: Willy Verhaegen 

Bart de Pontieu 
Christian Steyaert 
Bram Dorreman 
Alphense Pouplier 

Patrick l·Ji ls 

Antwerpen _ _ . Zonzeel ___ Benzinestation ___ Loon-op-Zand. en 
Ecliptica en Scorpius kwamen we uiteindelijk bij 47 aan . Sara 
o ns reeds tegemoet lopen. Neen, niet Wims vrouw, maar een 

via 
kwam 

van de 
honden die ons eerst besnuffelden, waarna we de territoriumgrenzen 
konden overschrijden . We installeerden ons in de zithoek en nadat 
Christian aangekomen was (slechts 15 minu ten te laat ), konden we 
met de vergadering begi nnen . 
Het nieuwe waarnemingsprogramma werd uitgebreid overlopen en aange
past aan de wensen van de aanwezigen . Zie verder in deze flash 
voor de wijzigingen. 
Leo wist te melden dat de Nederlandse werkgroep een abonnement neemt 
op -de R.A.E.-tables (die niet meer gratis te verkrijgen zijn , in
tegendeel .. . ). De mogelijkheid wordt geboden om zo de maandelijkse 
updates te verkrijgen vanuit Nederland. De kostprijs komt op 500 Bfr 
voor • jaar. Dit bedrag dient gestort te worden aan Bram Dorreman 
die deze franken zal t ransformeren in guldens en aan Leo overmaken . 
In de (nabije?) toekomst zullen ook de baanelementen van J-objecten 
in de Molczan-file zitten. 
I.v.m. Flash en de werkgroep in 1993 (en eind 1992) kwam niet veel 
concreets uit de bus . Bart vertrekt na zijn studies waarschijnlijk 
voor enkele maanden (jaren?) naar Duitsland . Zeker is dat hij zijn 
mandaat voor werkgroepleider wil verlengen begin 92 (normaal voor 
3 Jaar) . Ook de internationale contacten en de contacten via E-
mail zal hij kunnen voortzetten . Voor Flash zal een andere 
oplossing gevonden moeten worden. Flash is namelijk nog steeds 
een tijdschrift van een VVS-werkgroep en dus bedoeld voor VVS-leden 
er-J e\;er1tuele tiui ter:landse "lezer·s " _ Flash zal dus '.ranaf eir1d 92 
samengesteld (en gevuld?) moeten worden door een nieuwe kracht 
binnen de werkgroep. (stuur uw kandidatuur zo vlug mogelijk in, 
er is maar een plaats vrij). 
t,!a de " ccsup" trJerd beslist dat de werkgr·oepen samen een br·oc:hure 
zouden uitgeven waarin elke werkgroep een 10 a 15 pagina's vult. 
Hiervoor zal BdP himself zorgen. 
Voor de nieuwe brochure van onze eigen werkgroep, die 
breider zal zijn, mag hij ook hulp verwachten van LB. 
t~eur·en irl juli f Ci•-:.1? \ 

"- - · - • I • 

iets uitge
Dit zou ge-

Het geblaf van de hondjes maakte duidelijk dat Alphense Pouplier 
(AP) de weg van Namur naar Loon-op-Zand gevonden had (a little bit 
too early). 

Net zoals in Malo-les-Bains haalden we ons beste Engels boven, dit 
omdat sommige onder ons niet meer Frans verstaan dan " oui et non". 
Al phense begon zijn auto binnenste buiten te keren: statief, 
telescoop , tafeltje, portable computer, enz kwamen tevoorschijn. 

"1L/. IJ. 

.: 

. : 



Hij beschi kt over een 10 cm Newton met kleine brandpuntsafstand 
op een azimutale montering, die voorzien is van motorkes , verbonden 
met 
om 

de portable. 
verschillende 

Via enkele compu terprogramma's is het zo 
objecten te volgen. Bv zon, planeten, 

mogelijk 
maan, en 

SATELLIETEN ( i nderdaad. wat anders? ) . Overdag toonde hij ons 
de zon (met enkele prachtige zonnevlekken), e n stuurde dan zijn 
telescoo p naar Wega (de ster, niet de VVS-kern), maar die was toch 
wel moeili jk te z ien. Ook doken reeds enkele flarden bewolking 
op. Na deze korte inleiding keerden we terug naar binnen. AP 
bezi t ook nog CCD-video waarmee hij deze gevelde objecten kan v ast
leggen voor het nageslacht. Hij toonde ons enkele van zijn reeds 
bereikte resultaten: de maanso ndergang, Venus, Mercurius, sterbe
dekk ing door de maan, en als klap op de vuurpi jl , zijn eerste o p
namen v an een sat! Zo konden we zien dat het volgen zeer goed 
werkt . We kregen de flitsende COBE in beeld, terwijl de sterretjes 
op het scherm voorbijbewogen. 
Daarna toonde hij op z i jn computer hoe zijn programma werkt 
voorspellingen doorgestuurd worden. Rond 17h zag het er 
helder uit en konden we de theor ie aan de werkeli j kheid 

en zijn 
relatief 

testen 
op een paadje achter Scorpius. Een autochtone bewo ner ( Scorpiaan? ) 
1--~t.-.:arn met een "ctnder·zc!e1'~er1de" er1 ar·g~1anende t!lik naderbij C!nze Ctp
stelling. Christian verzekerde hem dat het niets ergs was, we waren 
enkel van plan om enkele raketjes te lanceren, meer niet. 
Het was mogelijk om enkele sats te kunnen volgen met de telescoop 
(waaronder de COBE). Enkele sats werden niet gevonden wezen enkele 
communi cat iestoornissen t u s sen Alphense en BdP ( . . . if I look this 
way, then a little to the right , .. . , up, up , ... ) Ook de koude 
liet zich gelden bij de motortjes. Het was toch een hele belevenis 
om een sat automatisch te kunnen volgen zonder enig pro bleem. (Ook 
Bram moest dit uiteindelijk toegeven). 
Tussendoor kregen we nog een prachtige vuurbol te zien: groen me t 
een kort rood nalichtend spoor . Hierbij moet wel uitdrukkeli jk 
vermeld worden dat e ne CS d e eerste was die het ding zag! 
Plots zagen we vanuit Belgie bewolking naderen en konden we onze 
spullen terug inpakken. Na nog een korte babbel vertrokken we terug 
richti ng Belgenland. We kregen ook duidelijk te zien hoe donker 
het in Neder land is, vooral langs de autosnelwegen die NIET verlicht 
zijn (zuinig , nietwaar, maar wel handig om waar te nemen), dit in 
in tege n s t el ling tot de weelderig versierde Belgische wegen. 

Alphense liet ons kennis maken met een prachtig systeem, waar we 
mits enkele kleine a anpass ingen, in de toekomst hopelijk nog meer 
over zullen vernemen. 

Het llJaS terug een boeiende .-? ...:. Cl 
--o~ de afwezigen 

-"'f '-1. 11 . 

hadden weer eens 



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 

A 

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

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

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

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

objecten waarvan het flitsgedrag ofwel niet bekend is (nieuwe 
sate llieten), ofwel Lang ni et waargenomen is <achtlingen) ofwel 
dient bevestigd te worden. 
objects of which the flash-behaviour is not known (new satellites), 
or should be confirmed. 

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

objecten met een Lange flitsperiode die aan het uitflit sen zijn 
(meestal boven ·de 40 s) en nog steeds interessant zijn. 
objects with a long flash-period (mostly higher than 40 s). 

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

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

Vanaf nu worden slechts af en toe baanelementen gepubliceerd, gezien de 
voorspellingen voor het waarnemen voldoende zijn en gezien de meeste waarnemers toch 
hun eigen baanelementen op de Flash-disk krijgen. De Recent Observations worden 
gegeven voor objecten in volgende categorieen: ! b - A ? en de blanco's. Dit zijn 
dus alle flitsers of would-be flitsers. De voorspellingen worden gegeven voor : n 
b ? en de blanco's. 
Deze maand geen lij st van het programma. De wijzigingen kan men zien in de Recent 
Observations en onderstaande tek st (en de teksten van BD en LB). 



Orbital elements will be published only sporadically, they can be found on the Flash 
disk. The Recent Observations are given for the following categories : ! b - A ? and 
the blanks. These are all the flashers or suspected flashers. 
This month no list of the programme will be published. You can see the changes in 
the list of Recent Observations and the text somewhere else in this issue. 

TOP- PRIORITY OBJECTS : ! 

81-59B: door BO flitsend gezien, dringend bevestigen - was seen flashing by BO, 
should be confirmed urgently. 

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

83-48B: langzaam dalend? - going down slowly? 

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

86-19BB: vlugge flitser - rapid flasher. 

86-93B: is beginnen flitsen met 5 s na uitgeflitst te zijn - restarted flashing with 
5 s. 

86- 100B: zie 81-59B. 

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

87-578: werd door TC verschillende keren flitsend gezien, moet dringend bevestigd 
worden, misschien zitten we wel in een dalende tak - has been seen flashing by TC 
several times, should be confirmed to check i s it's not going down in period. 

88-238: Laatste meting van PEW moet bevestigd worden - most recent measu rement of 
PEW should be confirmed. 

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

88-788: zie 88-78A 

90-81T: vlugge flitser - rapid flasher. 

90-83B: zie L8 

91-298: is aan het dalen - is going down. 

91-328: zie LB 

Steady Objecten 

Vooral Bram Oorreman haalde weer heel wat steadies uit het archief: 

65-1068 68-198 70-348 70-668 70-1028 71-318 71-598 72-76A 73-80A 
73-1078 73-1098 74-668 75-4A 76-118 76- 228 77-57A 77-1168 77- 1228 
78-198 78-288 78-948 79-3B 79-11B 79-308 80-518 80-69A 81-68 
82-128 82-278 83-4A 83-51B 83-758 83-103B 84-13A 84-27A 84-278 
84-62B 84-106A 84-106G 84-1088 85-698 85-100B 85-1088 86-58 86-18 
86-308 86-52B 86-73A 86-74A 86-748 86-978 87-178 87-27A 87-278 
87-55A 87-558 87-688 88-39A 88-398 88-53B 88-56A 88-80A 88-93A 
88-93B 89-1~8 89-188 89-86A 89-1008 90- 81A 90-1048 90-108A 91 - 17A 91-778,0,E,F,G 
91-82A 
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86- 19 c 
91-09-13 PW 
91-09- 17 KJ 
91 -09- 17 KJ 

15 88-- 5 B : -
0.96 88-10-10 PW 
0 . 98 91 - 08-16 KJ 
0.98 91-10-26 TC 
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43.18 91 - 12-26 TC 
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3 1-08 -09 JDW 120 
91 -08 - 09 BDP 114 
~1 -08-09 PA 116 

88- 23 B :J 75 
91-11 - 05 PEW 57 
91 - 11 - 10 FW 58.6 
91 - 11-15 wv 

86- 61 A . 
91 - 10- 27 BD 
91-10-27 FV.J 
9 1- 12-31 LW 

139 88- 53 B : ? 
1. 65 91-0~-93 LB 
l 60 91 - 10-06 LB o: 5 4 91-12- 14 BD 

63 
180 

86- 70 B . - 8 
91 -09-2 0 PW 49 
9 1-09 --2 0 re 41 
91-09- 21 RE 20 

88- 62 B 3 8 
e> i _. 11 _ 1.--. oc1.1 ,..,1 /1 
? .J. .!. .1. J.. i._~ 1 L.. .... .... .L • ~ 

91 - 11 - 15 PEW 22.l 
9 1- 11- 21 PEW 23.4 

86- 92 J : 13 8 
91 - 11-13 PEW 43.6 
91-11-14 TC 48 .B 
91 - 11 - 14 PEW 49 

88- 78 A : ! 
91 - 10--03 RE 
91-10-04 RE 
91-10- 06 RE 

86- 93 B :Î 
89--08- 29 p~~ 
9 1-04 -08 MM 
91 -09-07 BD 

86- 100 B : ! 
91 - 03- 13 P N 
91-06-02 BD 
91 - 10-27 BD 

87- 3 A • 
91-06--09 MF 
91 - 08--31 RE 
91 --09-17 PW 

6 88- 78 B : ! 
29. 41 91 --{?4-25 RE 

5 5 91-u4 - 27 RE 

5 • 1~ 91 - (15-02 RE 
• ·.J 

88- 99 A 
91-08-21 

. 
AS 

49 
220 
115 

2 .5 
9 1-08-22 AS 
91 - 10-06 RE 

c;: 89- 25 J 
8 'T"'! 91 - 12-05 

1 (J • .._._, 91-12-14 
19.3 91-12-14 

. 
KD 
BD 
BD 

87- 51 J : ~ 143 
9 1- 11 - 14 PEW 37 
91-11-20 PEW 36.8 
91 - 11-24 TC 52.1 

89- 42 B :-
91-09-01 LB 
91 --09-05 TC 
91 - 09-12 PW 

87- 53 A . 
91-12-14 TC 

- 91 - 12- 15 BD 
9 1- 12- 26 TC 

8 7- 57 B : ~ 
91 -12- 14 KJ 
91-12-14 KJ 
91 - 12- 15 BD 

8 89- 59 B 
91 - 12-14 

:-:; BC 91-12-14 
-· 91-12-1 5 

: b 
BD 
BD 
BD 

18 
2 9 
30 
31. 7 

12 

89- 68 B • 
91 - 11 - 24 TC 
91-11-30 BD 
91-11 - 30 FW 

34 
0.2 
0.2 
0.2 

"""!" _ _, 

2 
0 . 3 
0.2 

4 

10 

175 
16.54 
16.9 
17. 1 

81 
78 
65 
69 

152 
21.6 
21.9 

146 
59.7 

97.0 

20 
3. 15 

90- 38 B • 58 
91 - 08- 15 LB 38 
91-08-15 BDP 
91-09-22 RE 

90- 46 B :b 584 
91 - 12-26 TC 9 
91-12-28 KJ 8.4 
91-12- 28 KJ 8.6 

90- 78 B 
91 - 10- 27 FW 
91 -- 11 -o~. RE:. 
91-11 -04 wv 
90- 81 D • 
91 - 10- 26 TC 
91 -12-06 TC 
91-12- 28 KJ 

90- 81 T : ? 
91 - 11 -08 RE 

90- 83 B : ? 
91-11 - 15 wv 
9 1 - 11 - 15 V.JV 
9 1-1 1 - 24 TC 

91 - 6 B :b 
91-10-26 Fi.iJ 
91- 10-26 TC 
91-10-27 FW 

91 - 7 B . 
91-12-08 TC 
91 - 12-09 TC 
91 --12- 14 TC 

41 
4.28 

42 
9.9 

1 
5 

21 
37 
38 
40. 17 

65 
2.04 
2 . 05 
2.07 

67 
10.93 
10.92 
11.15 

91 - 9 J . 133 
91-12- 12 TC 
91 - 12- 14 BD 
91 - 12- 14 BD 1.27 

91- 13 B • 95 
91-09-09 PW 9.67 
91 - 09-17 PW .10.01 
91 - 10- 19 PEW 11.91 

91 - 19 B • 
91 - 11-08 PEW 
91-11-14 PEW 
91-11 - 24 TC 

41 
5.02 
5.03 
5.2 87- 62 B : ~ 

9 1- 08-07 JDW 
91-12-05 TC 
9 1-12 -10 AS 

89-- 89 A . 
91 - 12-14 BD 
91 -- 12-14 BD 
91-12-15 TC 

3.21 9 1- 21 B 
6 .42 91 - 11-24 

. 
TC 
RE 
RE 

37 
9.3 

10 
16 87- 1 0 6 B . 

91 - 09-09 BD 
91-09 - 12 Pl!J 
91-09- 20 BD 

88- 1 A :i 
91-10-04 RE 
91 - 12- 14 BD 
91- 12- 15 BD 

43.5 
47 
c::c: ~ """"'"'. ·-' 

11 
1 (l 

42.0 

35.9 
90-- 4 B : b 156 
91-11 - 20 PEW 
91 - 11 - 30 BD 
91 - 12- 11 BD 

90- 23 B 
91 - 10- 26 

. ? .. 
KJ 

91-1(>~26 1--.::J 
91 - 1r)-26 FW 

114 
85 
77 
6 2.68 

91--12-14 
91-12- 17 

91 -- 29 B · i 
91-12- 05 TC 
91 - 12- 08 TC 
91 - 12- 14 BD 

9 1- 32 B : Ï 

47 
30.7 
29.8 

0 

91- 41 B : b 
91-10-06 LB 
91 - 10-06 LB 
91 - 10-13 TC 

47 
7 . 77 
, Q'") 
.J • '-'""-

8. 31 

91 - 42 B : b 69 
9 1-10-04 RE 2 
91-12- 11 BD 
91-12- 14 TC 

91 - 50 F :'? 
91-08-31 PW 
91-09-04 RE 
91 - 09-24 RE 

91 - 51 H : f 
91- 59 B • 
91 - 11 - 20 PEW 
91-11 -20 PEW 
91-11-21 PEW 

91- 61 B : 
91-09- 13 LB 
91-09- 19 PEW 
91 - 09- 20 BD 

9 1- 68 G : ? 

91- 72 B • ? 
91 - 76 B . 
91-12-15 RK 
91-12- 24 RE 
91 - 12-26 RE 

91- 82 c . 
9 1- 12-14 RE 

91 - 86 B :? 

16 

12 
12 

0 

24 
10.26 
9.90 
9.61 

10 
2.05 
2. ()5 
2.10 

0 

0 

5 
1 
1 
1 

1 
0 .4 

0 



PUBLICATIES van de WG Kunstmanen 

F L A S H 300 Bfr./jaar (Belgie) 400 Bfr./year Cabroad) 
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 

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

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

Cabo ingaand vanaf eerste Flash na betaling, daarna per kalenderjaar) 
Csubscription starting after payment, after that per calendar year) 

H A N D L E I D I N G 300 Bfr. CBelgie) 400 Bfr. Cabroad) 
Kunstmanen, Voorspellingen, Waarnemingen & Baanbepalingen 

Telt î44 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 

B R 0 C H U R E 'Kunstmanen Waarnemen' 50 Bfr. 
Telt 17 blz. en geeft een beknopte inleiding tot het hoe en waarom van kunstmanen 
~nemen. De voorspellingen (zoals ze in Flash verschijnen) en het rapporteren van 
~swaarnemingen worden nader belicht. 
>utch written brochure counting 17 pages, about observational techniques of 
~llite-observing. The <scientific) value of satellite-observing is also treated • 
. become available in english by the end of 1992. 

Auteurs/Authors: P. Aneca & B. De Pontieu 

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

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

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

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

zichtbaarheidsgrafieken, helderheidsverlopen en nog 

also calculates visibility 

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

periods, brightness 

zetten, statistische 

analysis of the 

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

.. 
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