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ANF DATA spol. s r.o. 
established in 1992, is a daughter company of Siemens AG 
Austria.  

ANF DATA offers complex IT services – development of 
software solutions, system integration, system support, 
HW deliveries, consulting and training. It provides 
solutions both on the local and international market in 
various fields, e.g. industry, energy, communications, 
ground segment of the space industry, and inventory 
management.

The ANF DATA Space department was established in 1998 
and since that time has cooperated with Siemens Austria 
on development of various software solutions for the 
European Space Agency (ESA), German Space Agency 
(DLR), European navigation system Galileo, and for leading 
satellite operators.

The SWAN activity was related to the new ESA concept of the 
Common Monitoring and Control Platform (CMCP) for both the 
Mission Control System (MCS) and the Ground Station Monitoring 
& Control system (GSMC). The idea is to extend existing SCOS-2000 
MCS software with a number of features needed for the Ground 
Station Monitoring & Control system.  

Monitoring and control of ground stations is performed either 
locally - i.e. directly at the ground stations, or remotely - i.e. from 
operator workstations located at European Space Operations 
Centre (ESOC) in Darmstadt, Germany. For that reason the remote 
interfaces of the ground station software have to be optimised to 
cope with restricted bandwidth between the ground stations and 
ESOC, and also with respect to expected communication delays 
(maximum round trip delay for a ground station in Kourou).

The goal of the SWAN study was to identify the current design limi-
tations of SCOS-2000 related to the remote client/server processing, 
propose interface and architectural changes, and demonstrate that 
there is a solution suitable for WAN deployment.

Beside the general findings and recommendations on communica-
tion over WAN for the concept of CMCP, two SCOS-2000 based 
software prototypes were developed, successfully proving that the 
optimized telemetry parameter and event distribution mechanism 
can satisfy strict requirements for the GSMC.

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

Project Manager Helena Kalenská: ”Technology studies in general are a very 
good way how to gain and enhance know-how, especially in the case of such 
complex software systems like SCOS-2000 and Ground Station Monitoring 
and Control. We expect that our experience from SWAN will increase our 
chances on possible future cooperation with ESA in the field of Ground 
Segment software.“
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sTuDy oF scos-2000 DeploymeNT over WAN For A coNcepT oF cmcp
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ESA´s 35-metre deep-space dish antenna, located at Cerberos, near Madrid, Spain. Source: ESA

European Space Operations Centre, Darmstadt, Germany. Source: ESA
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ANF DATA spol. s r.o.  
dceřiná společnost firmy Siemens AG Rakousko, byla zalo-
žena v roce 1992.

Společnost ANF DATA nabízí komplexní IT služby – vývoj 
softwarových řešení, integrace systémů, aplikační podpo-
ru, dodávky hardwaru, poradenství a školení pro zákazní-
ky. Poskytuje řešení pro lokální i pro mezinárodní trh v růz-
ných oblastech, jako jsou průmysl, energetika, komunikace, 
pozemní segment kosmického průmyslu a inventory ma-
nagement.

Oddělení Space vzniklo v ANF DATA v roce 1998 a od té 
doby spolupracuje se Siemens AG Rakousko na vývoji soft-
warových řešení pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), 
Německou kosmickou agenturu (DLR), evropský navigační 
systém Galileo a pro vedoucí družicové operátory.

Studie SWAN se vztahuje k novému konceptu společné platformy 
monitorovacích a řídicích systémů pro Evropské družicové operační 
centrum v Darmstadtu (ESOC) a pro pozemní stanice ESA. Základní 
myšlenkou tohoto konceptu je rozšíření existujícího družicového ří-
dicího systému SCOS-2000 tak, aby vyhovoval i specifickým poža-
davkům na řízení a monitorování pozemních stanic.

Pozemní stanice mohou být monitorovány a řízeny buď lokálně 
z pozemní stanice anebo vzdáleně z operačního centra. Softwarová 
rozhraní na pozemních stanicích musí být navržena s ohledem na 
omezené přenosové pásmo mezi stanicí a družicovým operačním 
centrem a také s ohledem na možné komunikační zpoždění (maxi-
mální round trip delay v případě pozemní stanice v Kourou).

Hlavním cílem projektu SWAN bylo identifikovat omezení v desig-
nu systému SCOS-2000 týkající se vzdálené komunikace mezi kli-
entskými stanicemi a servery, navrhnout nová softwarová rozhraní 
a odpovídající změny v architektuře systému a prokázat, že je toto 
řešení vhodné i v případě vzdáleného připojení přes WAN.

Výsledkem této studie byl souhrn obecných doporučení pro imple-
mentaci síťové komunikace v systému SCOS-2000 a dva softwaro-
vé prototypy, které prokázaly, že navržené změny v systémech dis-
tribuce telemetrických dat a událostí zajistí dodržení přísných poža-
davků na přenos dat mezi pozemními stanicemi a družicovým ope-
račním centrem.

co vám účast v projektu přinesla?

Vedoucí projektu Helena Kalenská: „Obdobné technologické studie jsou jedi-
nečnou možností, jak získat a prohloubit know-how, a to zejména u tak kom-
plexních systémů jako je SCOS-2000 a software k řízení pozemních stanic. 
Předpokládáme, že zkušenosti z tohoto projektu nám pomohou zvýšit šan-
ce na další úspěšnou spolupráci s ESA v oblasti vývoje softwaru pro pozem-
ní segment.“

sTuDie použiTí sysTému scos-2000 přes WAN pro koNcepT  
společNé plATFormy moNiTorovAcích A říDících sysTémů

35-ti metrová anténa v Cebreros (poblíž Madridu, Španělsko) sloužící ke komunikaci s kosmickými 
sondami. Zdroj: ESA

European Space Operations Centre, Darmstadt, Německo. Zdroj: ESA


