Ruimtevaartkroniek
Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen in de
ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 25 februari
2017 en 30 juni 2017. Tevens zijn alle lanceringen vermeld
waarbij een of meerdere satellieten in een baan om de aarde
of op weg naar verder in de ruimte gelegen bestemmingen
zijn gebracht.
Alle in deze kroniek vermelde tijden zijn in UTC (Coordinated
Universal Time).
1 maart 2017 | 17:49 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Vandenberg
• USA-274 & USA-274 P/L2 • COSPAR: 2017-011A & 11B
Amerikaanse militaire spionagesatellieten, bedoeld voor het
monitoren van maritieme signalen. De omloopbaan wordt niet
bekend gemaakt, maar hobbyisten nemen de satellieten in een
1010 km x 1200 km x 63° baan waar.

2 maart 2017 | 23:53 uur
Draagraket: KT-2 • Lanceerplaats: Jiuquan
Nieuwe lichte Chinese draagraket bestaande uit drie trappen met
vaste stuwstofmotoren.

Marco van der List

• Tiankun-1 • COSPAR: 2017-012A
Chinese technologische satelliet met een massa van waarschijnlijk enkele honderden kg. De kunstmaan komt in een zonsynchrone baan (373km x 404 km x 96,9°).

7 maart 2017 | 01:49 uur
Draagraket: Vega • Lanceerplaats: Kourou
• Sentinel-2B • COSPAR: 2017-013A
Europese aardobservatiesatelliet die zowel in het visuele als
infrarode spectrum waarnemingen kan verrichten met een resolutie van 10 meter. De 1100 kg zware kunstmaan wordt in een
zonsynchrone baan (776 km x 782 km x 98,6°) gebracht.
Airbus in Leiden heeft de zonnepanelen en Bradford in Heerle
de drukopnemers geleverd.

16 maart 2017 | 06:00 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Canaveral
Door de hoge massa van de lading is alle stuwstof nodig om de
satelliet in de gewenste baan te brengen en wordt er geen landingspoging ondernomen om de eerste trap te bergen. De eerste trap
vliegt dan ook in een configuratie zonder landingsgestel.

Op 7 maart maakte de sonde Cassini deze foto van het kleine Saturnusmaantje Pan. Het 15 km grote maantje draait in de Encke-scheiding van het ringensysteem en materiaal uit de ringen zorgt voor een
opmerkelijke vorm. [NASA/JPL]

Na meer dan 4,5 jaar en 15 kilometer vertonen de wielen van de Marsrover Curiosity flinke slijtage en beschadigingen. [NASA/JPL]
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Tijdens de lancering van 30 maart wordt voor het eerst een eerste trap
van de Falcon-9 hergebruikt. Ook deze keer vindt er een succesvolle
landing plaatst op het drijvende ponton in de Atlantische Oceaan.
[SpaceX]

• Echostar-23 • COSPAR: 2017-014A
Amerikaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet. De door SS/Loral gebouwde kunstmaan heeft een massa
van 5600 kg en zal voornamelijk gebruikers in Latijns-Amerika
bedienen.

17 maart 2017 | 01:20 uur
Draagraket: H-2A • Lanceerplaats: Tanegashima
• IGS Radar-5 • COSPAR: 2017-015A
Japanse militaire spionagesatelliet. De satelliet komt in een zonsynchrone omloopbaan (500 km x 510 km x 97,5°).

hun 6,5 uur durende wandeling vervangen ze een computermodule
en enkele camera’s. Aansluitend verwijderen ze kabels tussen het
station en de koppelingsadapter PMA-3 (sinds 2010 aan de bakboordpoort van de Tranquility module gekoppeld).
Twee dagen later wordt de PMA-3 losgemaakt van Tranquility en door
de robotarm naar de zenitpoort van de Harmony module gebracht.
Op haar nieuwe locatie kan PMA-3 weer gebruikt worden voor het
aankoppelen van ruimtevaartuigen. De PMA-3 zal in de toekomst
gebruikt worden door Amerikaanse commerciële bemande ruimtevaartuigen zoals Boeing’s Starliner en de Dragon-2 van SpaceX.
Hiervoor zal eerst nog een te lanceren International Docking Adapter
(IDA) op de oude shuttlepoort van de PMA-3 geplaatst worden.

19 maart 2017 | 00:18 uur
Draagraket: Delta-4 • Lanceerplaats: Canaveral
• USA-275 • COSPAR: 2017-016A
Amerikaanse militaire geostationaire communicatiesatelliet. De
kunstmaan staat ook bekend onder de naam Wideband Global
Satcom (WGS-9).

19 maart 2017
De Dragon CRS-10 wordt losgemaakt van de Harmony module van
het ISS en keert enkele uren later naar de Aarde terug. De capsule
maakt een behouden parachutelanding in de Grote Oceaan voor de
kust van Baja California.

24 maart 2017
ISS astronauten Shane Kimbough en Thomas Pesquet maken een
ruimtewandeling vanuit de Amerikaanse luchtsluis Quest. Tijdens

30 maart 2017
Gedurende een 7-uur durende ruimtewandeling voltooien Shane
Kimbough en Peggy Whitson de installatie van PMA-3 op de Harmony module. Tijdens het afdekken van de nu vrijgekomen poort
op de Tranquility module verliezen de astronauten een van vier
thermische dekens. Het probleem kan tijdens de ruimtewandeling
nog worden opgelost door een oude thermische deken, die over de
shuttlepoort van de PMA-3 zat en nu overbodig is, over de ontstane
opening te plaatsen.

30 maart 2017 | 22:27 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center
Dit is de eerste Falcon-9 lancering waarbij een eerste trap hergebruikt wordt. De eerste trap heeft namelijk eerder in april 2016 de
Dragon CRS-8 gelanceerd en landde toen op een drijvend platform

Door ESA astronaut Thomas Pesquet genomen foto van West-Europa bij nacht. [ESA]
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De Soyuz MS-2 daalt onder haar parachute, enkele minuten voor de landing in Kazachstan. [NASA]

in de Atlantische Oceaan.
Na de lancering keert de eerste trap terug en landt voor de tweede
maal succesvol op een drijvend platform.
• SES-10 • COSPAR: 2017-017A
Luxemburgse commerciële geostationaire communicatiesatelliet. De kunstmaan heeft een massa van 5300 kg en is gebouwd
door Airbus gebaseerd op het Eurostar-3000 platform.

10 april 2017
De Soyuz MS-2, met aan boord de Russen Sergei Ryzhikov en Andrei Borisenko en de Amerikaan Shane Kimbough, ontkoppelt van
de Poisk module van het ISS en begint aan de terugkeer naar de
Aarde. Enkele uren later landt de capsule behouden op de geplande
plaats in Kazachstan. Aan boord van het ruimtestation beginnen de
Amerikaanse Peggy Whitson, de Rus Oleg Novitsky en de Fransman
Thomas Pesquet aan Expeditie-51.
Enkele dagen eerder wordt bekend gemaakt dat de vlucht van
Whitson met enkele maanden verlengd zal worden. Whitson zal
niet, zoals oorspronkelijk het plan was, met haar collega’s Novitsky
en Pesquet in juni in de Soyuz MS-3 terugkeren, maar pas in september met de Soyuz MS-4. Deze missieverlenging is mogelijk omdat Rusland vanuit kostenbesparing slechts een in plaats van twee
kosmonauten laat vliegen aan boord van de Soyuz MS-4.

12 april 2017 | 11:04 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
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• Shijian-13 • COSPAR: 2017-018A
Chinese civiele geostationaire communicatiesatelliet met een
massa van ongeveer 4600 kg.

18 april 2017 | 15:11 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• Cygnus CRS-7 • COSPAR: 2017-019A
Amerikaanse onbemand ruimteschip met voorraden voor het
ISS. Het toestel is “S.S. John Glenn” gedoopt naar de eerste Amerikaanse astronaut in een baan om de aarde.
Bradford heeft een cabine ventilator en druksensoren geleverd voor de vrachtmodule van Cygnus.

18 april 2017
Er zijn vandaag 2091 dagen verstreken sinds de lancering van de
laatste Space Shuttle missie (STS-135 in juli 2011). Hiermee wordt
het record gebroken van de langste periode zonder een lancering
van een bemand Amerikaans ruimtevaartuig. Het oude record betrof de periode tussen de Apollo-ASTP (juli 1975) en de STS-1 missie
(april 1981).

20 april 2017 | 07:13 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Baykonur
• Soyuz MS-4 • COSPAR: 2017-020A
Russisch bemand ruimteschip met aan boord de Rus Fyodor
Yurchikhin en de Amerikaan Jack Fisher. Dit is voor het eerst sinds

De Chinese communicatiesatelliet Shijian-13 wordt in de neuskap van
de Lange Mars-3B raket geplaatst. [Xinhua]

De bemanning van het ISS in de uitkijkpost Cupola. Door het centrale
venster is het vrachtschip Cygnus CRS-7 “John Glenn” zichtbaar. [NASA]

2003 dat een Soyuz gelanceerd wordt met slechts twee ruimtevaarders. Rusland heeft besloten minder kosmonauten naar het
ISS te laten vliegen totdat de nieuwe module MLM Nauka gereed
is voor lancering. Al zes uur na de lancering koppelt de Soyuz
MS-4 aan de Poisk module van het station.

Lancering Soyuz MS-4: Voor het eerst sinds 2003 vertrekt een Soyuz
met slechts twee ruimtevaarders aan boord. [Roscosmos]

Cassini zodanig dat het laagste punt tussen de planeet en de ringen
in komt te liggen. Hiermee begint de laatste fase van 22 omlopen
die op 15 september zal eindigen als Cassini in de bovenste lagen
van de atmosfeer van Saturnus verbrandt.

22 april 2017
20 april 2017 | 11:41 uur
Draagraket: Chang Zheng-7 • Lanceerplaats: Wenchang
• Tianzhou-1 • COSPAR: 2017-021A
Chinees onbemand vrachtschip. Dit eerste exemplaar voert een
testvlucht uit naar het ruimtelaboratorium Tiangong-2. Later
zullen de Tianzhou vrachtschepen een belangrijke rol spelen in
het bevoorraden van toekomstige modulaire ruimtestations.
De Tianzhou-1 heeft een massa van 12,5 ton en is daarmee het
zwaarste Chinese ruimtevaartuig tot nu toe gelanceerd (ter vergelijking, de massa van Tiangong-2 bedraagt 8,5 ton).

22 april 2017
De Cygnus CRS-7 arriveert bij het ISS. Het toestel wordt door de
robotarm opgepikt en aan de nadir-poort van de Unity module
gekoppeld.

22 april 2017
Voor de 127-ste en laatste maal passeert de sonde Cassini de grootste maan van Saturnus, Titan. De passage vindt plaats op een afstand van 979 km. Als gevolg van de passage verandert de baan van

Het onbemande Chinese vrachtschip Tianzhou-1 koppelt automatisch met het ruimtelaboratorium Tiangong-2. Hoewel er geen
ruimtevaarders aan boord zijn om voorraden uit te laden, zullen er
wel testen uitgevoerd worden om stuwstoffen van het vrachtschip
naar de module over te pompen.

23 april 2017
Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de eerste bemande
Soyuz van start ging. Kosmonaut Vladimir Komarov zou na een
dag in de ruimte bezoek krijgen van een te lanceren Soyuz-2 met
een driekoppige bemanning. Helaas zorgen technische problemen
met de Soyuz-1 ervoor dat de lancering van de tweede Soyuz
geannuleerd werd. Al na een dag keert de Soyuz-1 terug naar de
Aarde maar bij de landing weigeren zowel de hoofd- als reserveparachute dienst en komt Komarov om het leven als de capsule te
pletter slaat. Dit was tevens het eerste dodelijke ongeluk tijdens
een ruimtevlucht.

26 april 2017
Cassini vliegt voor het eerst tussen de planeet Saturnus en haar
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Het onbemande ruimtevliegtuigje X-37B wordt na de landing op het
Kennedy Space Center naar de hangar gesleept. [US Air Force]

ringen door. De passage vindt plaats ongeveer 3000 km boven de
wolkentoppen van Saturnus bij een snelheid van 124.000 km per
uur. Tijdens de passage blijkt dat het gebied tussen de ringen en de
planeet veel minder stofdeeltjes bevat dan verwacht.

27 april 2017
China voert met succes een experiment uit om stuwstoffen vanuit
het aangekoppelde vrachtschip Tianzhou-1 over te pompen naar
het ruimtelaboratorium Tiangong-2. Dit maakt de weg vrij om in de
toekomst grotere Chinese ruimtestations te bevoorraden.

1 mei 2017 | 11:15 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center
De eerste trap maakt na de lancering een geslaagde landing op het
landingsterrein op Cape Canaveral.
• USA-276 • COSPAR: 2017-022A
Amerikaanse militaire satelliet, mogelijk een technologische
demonstratiemissie. De precieze omloopbaan wordt niet bekend
gemaakt maar uit waarnemingen vanaf de grond (o.a. in Nederland) blijkt de kunstmaan zich in een cirkelvormige baan op
400 km hoogte met een inclinatie van 51° te bevinden.

4 mei 2017 | 21:50 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• SGDC • COSPAR: 2017-023A
Braziliaanse geostationaire communicatiesatelliet voor zowel
civiele als militaire toepassingen. De 5735 kg zware kunstmaan
is gebouwd door Thales Alenia Space, gebaseerd op hun Spacebus-4000 platform.
• Koreasat-7 • COSPAR: 2017-023B
Koreaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet.
Gebouwd door Thales Alenia Space, gebaseerd op hun Spacebus-4000 platform (massa 3680 kg).
Bradford heeft voor beide kunstmanen een zonnesensor
geleverd.

5 mei 2017 | 11:27 uur
Draagraket: GSLV Mk. II • Lanceerplaats: Satish Dhawan
• GSat-9 • COSPAR: 2017-024A
Indiase civiele geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd
door ISRO (2195 kg).

7 mei 2017
Na 718 dagen in een baan om de Aarde te hebben doorgebracht,
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Fisher en Whitson tijdens de 200ste ruimtewandeling van het ISS pro-

landt het Amerikaanse onbemande militaire ruimtevliegtuig X-37B
aan het einde van haar vierde missie. Dit vindt voor het eerst plaats
op de landingsbaan van het Kennedy Space Center die vaak door
de Space Shuttle werd gebruikt. Eerdere X-37B landingen vonden
plaats op de basis Vandenberg in Californië.

12 mei 2017
Astronauten Whitson en Fisher voeren de 200ste ruimtewandeling
uit sinds de assemblage van het ISS in 1998 begon. Gedurende de 5
uur durende ruimtewandeling vervangen ze een externe computer
en installeren ze een extra meteoroïdenschild op de PMA-3 koppelingsadapter.

15 mei 2017 | 23:21 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center
Vanwege de zware lading wordt deze vlucht geen ladingspoging
van de eerste trap ondernomen.
• Inmarsat-5F4 • COSPAR: 2017-025A
Britse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door Boeing (6070 kg).

18 mei 2017 | 11:54 uur
Draagraket: Soyuz ST-A • Lanceerplaats: Kourou
• SES-15 • COSPAR: 2017-026A
Amerikaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door Boeing (2302 kg).

De grotendeels uit composieten samengestelde Electron raket in haar
nog horizontale lanceerinstallatie. [RocketLabs]

van de gebruiker de kunstmaan zich langdurig nabij het zenit
bevindt (7090 km x 35.991 km x 38,8°).

1 juni 2017 | 23:45 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• ViaSat-2 • COSPAR: 2017-029A
Amerikaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door Boeing (6418 kg).
• Eutelsat-172B • COSPAR: 2017-029B
Franse commerciële geostationaire communicatiesatelliet.
Dit is de eerste door Airbus gebouwde Eurostar 3000 satelliet
die volledig vertrouwt op ionenvoortstuwing. De massa van de
kunstmaan is 3551 kg, waarvan 600 kg xenon voor de ionenmotoren.

2 juni 2017
gramma. [NASA]

23 mei 2017
Tijdens een extra ingelaste ruimtewandeling vervangen ISS bewoners Whitson en Fisher een externe computer in de S0-Truss. De
computer was twee dagen eerder onverwacht uitgevallen.

De Soyuz MS-3 met aan boord de Rus Novitsky en de Fransman
Pesquet ontkoppelt van de Rassvet module van het ISS en keert
enkele uren later behouden terug naar de Aarde. Aan boord van het
ruimtestation beginnen de Rus Fyodor Yurchikhin en de Amerikanen Peggy Whitson en Jack Fisher aan Expeditie-52.

3 juni 2017
25 mei 2017 | 04:20 uur
Draagraket: Electron • Lanceerplaats: Mahia Peninsula
• It’s a Test • COSPAR: Geen, mislukt
Eerste poging van RocketLabs om met hun Electron raket een
omloopbaan te bereiken. Hoewel de eerste en tweede trap beide
succesvol ontstoken worden slaagt de raket er niet in een baan
te bereiken. Verdere details omtrent het verloop van de vlucht
worden niet bekend gemaakt.

25 mei 2017 | 06:34 uur
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2518 • COSPAR: 2017-027A
Russische militaire satelliet voor het opsporen van raketlanceringen. De kunstmaan wordt in een sterk elliptische baan van het
Molniya-type gebracht (1651 km x 38.512 km x 63,8°).

De op 1 mei gelanceerde Amerikaanse militaire satelliet USA-276
nadert het ISS op 6,4 km. Er wordt gespeculeerd dat de satelliet
observaties uitvoert van de ontkoppeling van de Cygnus CRS-7 en
de aankomst van de Dragon CRS-11 enkele dagen later.

3 juni 2017 | 21:07 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center
Na de lancering landt de eerste trap behouden op het landingsterrein van Cape Canaveral.
• Dragon CRS-11 • COSPAR: 2017-030A
Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS.
Voor het eerst vliegt een Dragon capsule voor de tweede maal
een missie. Eerder vloog deze capsule al de Dragon CRS-4 missie
in september/oktober 2014.

4 juni 2017
1 juni 2017 | 00:17 uur
Draagraket: H-2A • Lanceerplaats: Tanegashima
• Michibiki-2 • COSPAR: 2017-028A
Japanse civiele navigatiesatelliet. Het apogeum van de omloopbaan bevindt zich altijd boven Japan, zodat vanuit het zichtpunt

Het Amerikaanse onbemande vrachtschip Cygnus CRS-7 wordt
losgemaakt van de nadir-poort van de Unity module en begint aan
haar zelfstandige vlucht. Aan boord zullen enkele verbrandingsexperimenten worden uitgevoerd, en op 8 juni worden nog vier
Lemur-2 CubeSats uitgezet.

Ruimtevaart 2017 | 3

45

16 juni 2017
Het vrachtschip Progress MS-6 koppelt aan de Zvezda module van
het ISS.

18 juni 2017 | 16:11 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Zhongxing-9A • COSPAR: 2017-035A
Chinese geostationaire communicatiesatelliet met een massa
van 5100 kg. Door een defect in de derde trap komt de satelliet
in een lagere dan de geplande geostationaire overgangsbaan
terecht. De kunstmaan kan met behulp van haar eigen motoren
alsnog de gewenste geostationaire baan bereiken maar dit gaat
wel ten koste van de geplande levensduur.
De vermoeidheid valt af te lezen van het gezicht van astronaut Thomas Pesquet tijdens de thuisreis naar het European Astronaut Centre
in Keulen. [ESA]

5 juni 2017
De Dragon CRS-11 arriveert bij het ISS en wordt aan de nadir-poort
van de Harmony module gekoppeld.

5 juni 2017 | 11:58 uur
Draagraket: GSLV Mk. 3 • Lanceerplaats: Sriharikota
Eerste lancering van de zwaarste Indiase draagraket, die acht ton in
een lage baan om de Aarde kan plaatsen of vier ton in een geostationaire overgangsbaan.
• GSAT-19E • COSPAR: 2017-031A
Indiase civiele geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd
door ISRO (3136 kg).

8 juni 2017 | 03:45 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Echostar-21 • COSPAR: 2017-032A
Amerikaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet. De 6910 kg zware kunstmaan is gebouwd door Space Systems/Loral.

11 juni 2017
De Cygnus CRS-7 voltooit haar zelfstandige vlucht en keert boven
de Grote Oceaan terug in de atmosfeer en verbrandt.

14 juni 2017 | 09:20 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Progress MS-6 • COSPAR: 2017-033A
Russisch onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS.

15 juni 2017 | 03:00 uur
Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Jiuquan
• Huiyan • COSPAR: 2017-034A
Chinese astronomische röntgensatelliet, ook bekend onder de
naam Hard X-Ray Modulation Telescope.
• OVS-1A & -1B • COSPAR: 2017-034B & C
Chinese experimentele aardobservatiesatellieten, elk met een
massa van 50 kg.
• Nusat • COSPAR: 2017-034D
Argentijnse civiele aardobservatiesatelliet (massa 37 kg).

46

Ruimtevaart 2017 | 3

23 juni 2017 | 03:59 uur
Draagraket: PSLV-XL • Lanceerplaats: Sriharikota
• Cartosat-2E • COSPAR: 2017-036A
Indiase civiele aardobservatiesatelliet met een massa van 714 kg
en gebouwd door ISRO. In een zonsynchrone baan (497 km x
518 km x 97,5°).
• NIUSAT • COSPAR: 2017-036
Indiase microsatelliet voor aardobservatie (15 kg).
• CE-SAT-1 • COSPAR: 2017-036
Japanse microsatelliet voor aardobservatie (50 kg).
• Max Valier Sat • COSPAR: 2017-036
Italiaanse astronomische microsatelliet (15 kg).
• Venta-1 • COSPAR: 2017-036
Letse nanosatelliet voor het opvangen van AIS signalen van schepen (5 kg).
• CICERO-6 • COSPAR: 2017-036
Amerikaanse microsatelliet voor aardobservatie met een massa
van 115 kg.
• Lemur-2 34 t/m 41 • COSPAR: 2017-036
Amerikaanse CubeSats voor aardobservatie.
• Red, Blue & Green Diamond • COSPAR: 2017-036
Amerikaans-Israëlische-Australische CubeSats voor communicatie.
• COMPASS-2 • COSPAR: 2017-036
Duitse CubeSat met een zeil-experiment voor een gecontroleerde terugkeer in de aardatmosfeer.
• InflateSail • COSPAR: 2017-036
Britse CubeSat met een zeil-experiment voor een gecontroleerde
terugkeer in de aardatmosfeer.
De structuur is opgeblazen met gasgeneratoren van TNO en
CCG.
• LituanicaSAT-2 • COSPAR: 2017-036
Litouwense CubeSat met een monopropellant voortstuwingsexperiment met een totale delta-v capaciteit van 200 m/s.
• URSA MAIOR • COSPAR: 2017-036
Italiaanse CubeSat voor de studie van de elektronenverdeling in
de thermosfeer.
• NUDTSat • COSPAR: 2017-036
Chinese CubeSat voor onderzoek van de samenstelling van de
thermosfeer.
• Pegasus • COSPAR: 2017-036
Oostenrijkse CubeSat, de eerste met een plasma-voorstuwingsexperiment, voor onderzoek aan de thermosfeer.

Op 28 juni vond de 80ste opeenvolgende succesvolle lancering van een Ariane-5 raket plaats. [ESA/CNES/Arianespace]

• UCLSat • COSPAR: 2017-036
Britse CubeSat voor onderzoek naar de samenstelling van de
thermosfeer.
• VZLUsat-1 • COSPAR: 2017-036
Tsjechische CubeSat met een röntgentelescoop voor onderzoek
aan kosmische straling.
• D-Sat • COSPAR: 2017-036
Italiaanse CubeSat met een vaste stuwstofmotor voor de de-orbit
aan het einde van de missie.
• Tyvak-53b • COSPAR: 2017-036
Amerikaanse CubeSat van Tyvak Nano-Satellite Systems.
• Aalto-1 • COSPAR: 2017-036
Finse CubeSat bedoeld voor aardobservatie. Tevens een op een
zeil gebaseerd de-orbit experiment.
• ROBUSTA-1B • COSPAR: 2017-036
Franse technologische CubeSat bedoeld voor onderzoek van
elektronica onder achtergrondstralingscondities.
• SUCHAI • COSPAR: 2017-036
Chileense CubeSat voor het onderzoek aan de ionosfeer.
• skCUBE • COSPAR: 2017-036
Slovaakse CubeSat met diverse communicatie-experimenten.
ISISpace is verantwoordelijk voor de lancering van 23 van de
CubeSats aan boord van de PSLV.

23 juni 2017 | 18:04 uur
Draagraket: Soyuz-2.1v • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2519 • COSPAR: 2017-037A
Russische militaire satelliet, waarschijnlijk voor geodetisch onderzoek. In een In een polaire baan (654 km x 669 km x 98,0°).

23 juni 2017 | 19:10 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center

De eerste trap, die reeds eerder werd gebruikt bij de lancering van
14 januari 2017, landt behouden op het drijvende ponton in de Atlantische Oceaan.
• BulgariaSat-1 • COSPAR: 2017-038A
Bulgaarse commerciële geostationaire communicatiesatelliet.
De kunstmaan is gebouwd door Space Systems/Loral en heeft
een massa van 3669 kg.

25 juni 2017 | 20:25 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Vandenberg
De eerste trap landt behouden op het drijvende ponton in de Grote
Oceaan.
• Iridium NEXT-11 t/m -20 • COSPAR: 2017-039A t/m -039J
Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten. De kunstmanen, elk met een massa van 800 kg en gebouwd door een consortium van Thales Alenia Space en Orbital ATK, worden in een
lage baan geplaatst (607 km x 625 km x 86,7°). Later gebruiken de
satellieten hun eigen voortstuwingssysteem om een operationele baan op 780 km hoogte te bereiken.
Bradford Engineering BV heeft acht zonnesensoren aan elk
van de satellieten geleverd.

28 juni 2017 | 21:15 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• HellasSat-3 / Inmarsat-S-EAN • COSPAR: 2017-040A
Commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd
door Boeing (5780 kg).
Bradford heeft een zonnesensor geleverd.
• GSAT-17 • COSPAR: 2017-040B
Indiase civiele geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd
door ISRO (3477 kg).
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