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Siemens Convergence Creator

is the global partner for communication demands within 
a broad range of market segments. It stands for innovative 
products, turnkey solutions, and services in the fields of 
communication networks, service and customer manage-
ment, public security, multi-media infotainment, and aero-
space technologies.

The Space department in the Czech Republic was estab-
lished in 1998 and has been involved in developing var-
ious software solutions for the European Space Agency 
(ESA), the German Space Agency (DLR), the European nav-
igation system Galileo, as well as for leading satellite oper-
ators. It has a longstanding expertise in executing complex 
international projects related to satellite communications 
and ground segment solutions.

Siemens Convergence Creators, s.r.o., formerly ANF DATA 
spol. s r.o., is an affiliated company of Siemens. 

The Mission Control System infrastructure at the European Space 
Operations Centre (ESA/ESOC) supports storage of mission opera-
tions data in dedicated archives. The existing generic user applica-
tions for retrieval and visualisation of this data did not adequately 
support data post-processing and correlation between heteroge-
neous data (e.g. telecommands, events, monitoring parameters, 
configuration variables).

Therefore the GSTP activity ARES was launched with the goal to de-
sign and develop a pre-operational system for off-line analysis, cor-
relation, and reporting of such mission operations data. The devel-
oped ARES system is able to import data from various mission data 
archives, create diverse statistics, produce analysis and correlations, 
and visualise the resulting data in user friendly formats - tables, 
graphs, exported files. 

The ARES system supports large storage data capacities allow-
ing efficient and concurrent access to mission operations data like 
Telemetry parameters, TeleCommand history, TeleCommand accep-
tance/failure status, Spacecraft events, and events generated by the 
Mission Control System SCOS-2000.

ARES has been developed in cooperation with Siemens Austria. 
The fully operational version is planned to be used for the ESA Gaia 
mission.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“The ARES system was developed in close cooperation with future user 
groups, namely operators of various ESA missions. This was very interesting 
and inspiring experience. Regular demonstrations of the developed software 
(SCRUM approach was used) and intermediate feedback from the end users 
of the system helped us to understand their specific requirements and deliver 
system that fulfils their needs.”
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Siemens Convergence Creators

je globální partner v oblasti komunikací pro široký rozsah 
trhů. SCC staví na inovativních produktech a rešeních na 
klíč v oblastech komunikačních sítí, služeb, bezpečnosti, 
multimédií a kosmického průmyslu.

Oddělení Space vzniklo v České republice v roce 1998 a od 
té doby spolupracuje na vývoji softwarových řešení pro 
Evropskou kosmickou agenturu (ESA), německou kosmic-
kou agenturu (DLR), evropský navigační systém Galileo  
a na řešeních pro významné družicové operátory. Máme 
dlouholeté zkušenosti se spoluprací na komplexních mezi-
národních projektech v oblasti družicových komunikací  
a v řešeních pro pozemní segment kosmického průmyslu.

Siemens Convergence Creators, s.r.o., dříve ANF DATA 
spol. s r.o., je dceřinou společností firmy Siemens.

Infrastruktura řídícího družicového systému v Evropském kosmic-
kém řídícím centru (European Space Operations Centre – ESOC) 
podporuje uchovávání dat v účelových archivech. Obecně použí-
vané aplikace pro vyhledávání a zobrazování těchto dat nepodpo-
rovaly v dostatečné míře jejich následné zpracování a korelaci mezi 
různými typy dat (příkazy, události, monitorovací parametry, konfi-
gurační proměnné).

Proto byla tato GSTP aktivita zaměřená na návrh a vývoj předpro-
vozního systému pro off-line analýzu, korelace a zobrazení provoz-
ních dat. Systém ARES dokáže importovat data z archívů jednotli-
vých misí, vytvářet různé statistiky, analýzy a korelace mezi daty, 
a zobrazovat výsledky ve formátu, který je uživatelsky snadno  
srozumitelný (tabulky, grafy, exporty dat do souborů). 

Systém ARES podporuje vysoké paměťové kapacity a umožňuje 
efektivní paralelní přístup na provozní data misí, jako jsou např. pa-
rametry telemetrie, historie telecommandu a jejich status, události 
generované družicí i samotným řídicím systémem SCOS-2000.

ARES byl vyvinut ve spolupráci s firmou Siemens Rakousko. ESA plá-
nuje využít plně provozní systém ARES pro misi Gaia.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Systém ARES byl vyvinut v úzké spolupráci se skupinami budoucích uživatelů, 
jmenovitě s operátory různých družicových misí Evropské kosmické agentury. 
To byla pro nás velmi zajímavá a inspirující zkušenost. Pravidelné ukázky 
nově implementovaných funkcí systému (pro vývoj byla použita metodika 
SCRUM) a bezprostřední zpětná vazba od budoucích koncových uživatelů 
nám pomohla pochopit jejich specifické požadavky a dodat systém, který plně 
odpovídá jejich potřebám.“
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ARES – Zobrazení formou grafu. Zdroj: Siemens Convergence Creators

ARES – Okno událostí družice. Zdroj: Siemens Convergence Creators


