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MIMOSA OSA-EAI Standard for E-Maintenance 

The paper addresses the information support to the realization of condition based maintenance 
(CBM) systems, which are gradually diffusing into the industrial practice. From the integrator point 
of view, the introduction of this strategy requires an optimal data storage and data manipulation 
framework capable to provide information about each CBM segment as well as allowing seamless 
integration with any pre-existing system. A solution addressing all these issues can be found in the 
so-called MIMOSA OSA-EAI standard. However, due to its thoroughness MIMOSA OSA-EAI is 
unjustly deemed cumbersome and is either avoided or neglected. Therefore, this paper provides a 
step-by-step introduction to MIMOSA OSA-EAI capabilities accompanied by a simple demo 
implementation. Additionally, the paper presents a case-study of completely implemented 
MIMOSA OSA-EAI based system fully integrated with pre-existing MES and ERP systems. 

  

Kratek pregled prispevka  

Prispevek opisuje sistem za informacijsko podporo vzdrževanja strojev po stanju. Vzdrževanje 
po stanju je trenutno optimalna vzdrževalna strategija. S stališča integratorja, za implementacijo 
predložene strategije je potrebno imeti pravilno strukturo podatkov ter učinkovite metode za 
njihovo obdelavo. Hkrati je tudi potreba po enostavni integraciji vzdrževalnega sistema z 
obstoječimi sistemi v podjetju. MIMOSA OSA-EAI standard ponuja rešitev, ki v celoti ustreza 
navedenim zahtevam. Kljub celovitosti sistemski integratorji specializirani za sisteme vzdrževanja 
se izogibajo MIMOSA OSA-EAI standardu predvsem zaradi njegovi navidezni kompleksnosti. Da 
bi razvozlali tisto navidezno kompleksnost ter da bi poudarili enostavnost implementacije 
standarda, predstavili bomo demonstracijsko izvedbo MIMOSA OSA-EAI standarda. Le-ta 
podrobno opisuje vse ključne gradbenike standarda ter njihove možnosti. Poleg tega v članku bo 
predstavljena še celovita implementacija sistema za vzdrževanje izdelan na podlagi MIMOSA 
OSA-EAI ter njegova integracija z obstoječima ERP in MES sistemoma. 



1 Uvod 

Ključni pogoji za ohranjanje konkurenčnosti 
podjetij na trgu so med drugim tudi stabilno in 
predvidljivo stanje naprav v proizvodnem 
procesu in kakovosten končni izdelek. Zaradi 
vpliva procesov obrabe, obremenitev materialov 
ter motenj iz okolja, sčasoma nastajajo 
poškodbe na strojih in napravah. Nepričakovane 
okvare lahko delno ali popolnoma zaustavijo 
proizvodni postopek, uničijo naprave ali imajo 
še hujše, katastrofalne posledice. Čeprav je 
vzdrževanje opreme pomembna in neizogibna 
dejavnost, predstavlja v evropskem industrij-
skem sektorju presenetljivo velik delež skupnih 
stroškov. Po nekaterih raziskavah znašajo 
neposredni stroški vzdrževanja v tem sektorju 4-
8% celotnih prihodkov od prodaje [1].  V 
sektorju proizvodnje energije se ta delež poveča 
celo na 11 odstotkov. Najbolj presenetljivo je 
dejstvo, da kar ena tretjina do polovice teh 
stroškov nastane zaradi neučinkovitega 
vzdrževanja. Poleg tega so tu še posredni 
stroški, ki nastanejo zaradi nižje kakovosti 
končnih izdelkov, manj učinkovite proizvodnje, 
izgube kupcev itd. Ti imajo v skupnih stroških 
najmanj enako visok delež kot neposredni 
stroški. 

Glavni razlog za neučinkovitega vzdrževanja 
je trenutno prevladujoča zastarela praksa reak-
tivnega in preventivnega vzdrževanja, ki bi jo 
bilo potrebno nadomestiti s cenovno učin-
kovitejšim vzdrževanjem s spremljanjem stanja. 
Razloge za previdnost podjetij pri investicijah v 
tovrstne sisteme gre iskati predvsem v visokih 
kapitalskih vložkih, zahtevni namestitvi in 
splošni kompleksnosti trenutno obstoječih 
nadzornih sistemov. 

V prispevku bomo predstavili izvedbo 
sistema nadzora, ki temelji na MIMOSA OSA-
EAI standardu. Za razliko od obstoječih 
ponudnikov vzdrževalnih sistemov, ki ponujajo 
do ene mere zaprte rešitve, MIMOSA OSA-EAI 
je v celoti odprta platforma [4]. Sistem zgrajen 
na podlagi MIMOSA standarda pokriva vse 
segmente vzdrževanja ter omogoča enostavno 
integracijo z obstoječimi sistemi v podjetju. S 

tem se lahko izognemo omejitvam le enega 
dobavitelja opreme. 

2 MIMOSA OSA-EAI standard 

Vsako podjetje vsebuje v svoji proizvodni 
verigi kritične stroje ali naprave. Obravnava 
kritičnih strojev je običajno predmet dveh 
sistemov: (i) sistema direktnega krmiljenja 
(real-time control) ter (ii) proizvodnega 
informacijskega sistema. Eksperti v 
posameznem segmentu imajo fokus le na 
"svoje" lokalne probleme. Posledično  je 
integracija med dvema segmentoma zelo šibka. 
Zaradi tega se v podjetjih zelo pogosto srečamo 
z velikim informacijskim prepadom med 
segmentoma. Težave so še večje ker v tej sivi 
coni „živijo“ še procesi, sistemi ter osebje, ki se 
ukvarjajo z vzdrževanjem. Rezultat takšne 
situacije je velik informacijski prepad v samem 
jedru podjetja. 

2.1 Struktura sistema 

MIMOSA OSA-EAI standard predvideva 4 
segmente, in sicer: 

 osnovne podatke o podjetju, strojih ter 
senzorjih, 

 segment za spremljanje stanja strojev, 

 segment za vzdrževanje ter podporo 
vzdrževanja ter 

 segment za ocenjevanje zanesljivosti 
strojev. 

Slika 1 prikazuje relacije med segmenti ter  
interno strukturo posameznih segmentov. V 
nadaljevanju bomo podrobno opisali vsak 
segment posebej. 



 

Slika 1: Struktura MIMOSA OSA-EAI [4] 

Največja ovira pri izdelavi vzdrževalnih sis-
temov je pomanjkanje interdisciplinarnega 
znanja. Optimalna rešitev vsebuje pravilno ter 
celovito integracijo vzdrževanja z ostalimi 
sistemi v podjetju. MIMOSA ponuja učinkovito 
rešitev za premostitev opisanega 
informacijskega prepada. 

2.2 Taksonomija sistema 

Pogoj za delovanje sistema je pravilna 
definicija entitet, ki opisujejo osnovne podatke v 
sistemu. Na najvišjem nivoju je entiteta 
Enterprise (podjetje). Entiteta vsebuje vse 
podatke o podjetju. To nam omogoča da v isti 
informacijski sistem shranjujemo vzdrževalne 
podatke iz večjih podjetij. Vsako podjetje 
vsebuje eno ali več proizvodnih poslopij. 
Posledično, podatki o posameznem proizvod-
nem prostoru (tovarna) so shranjeni v entiteto 
Site. Vsaka tovarna vsebuje več strojev, ki se 
lahko grupirajo v logične skupine imenovane 
Segments. Na koncu pridejo dejanske stroje, ki 
so fokus sistema za nadzor stanja. Podatki od 
strojih so shranjeni v entiteto Asset. 

Poleg osnovne strukture v sistemu imamo še 
podatke o proizvajalcih strojev ter o senzorjih, 
ki so instalirani na posamezni stroj. Da lahko 
shranimo takšne podatke potrebujemo še dve 
entiteti, in sicer Model ter Transducer. Entiteta 
model vsebuje podatke o proizvajalcu opreme 
ter o specifiki modela določenega stroja (Asset). 

Z entiteto Transducer se definirajo podatki o 
senzorju, in sicer frekvenčne karakteristike, 
merilne enote, merilne konstante, čas zadnje 
kalibracije itn. Slika 1 prikazuje relacije med 
entitetami. 

2.3 Segment za spremljanje stanja strojev 

Določanje pravilnega stanja strojev je 
kompleksen proces. Standard MIMOSA OSA-
EAI predvideva verigo, ki vsebuje 6 različnih 
modulov vsak s svojo določeno funkcijo v 
procesu določanja stanja strojev. Struktura 
verige je prikazana na sliki 2. 

Slika 2: MIMOSA moduli 

Prva dva modula skrbita za pravilen zajem 
podatkov ter izračun ustreznih značilk. 
Naslednji modul kontrolira ali izračunane 
značilke presegajo meje ter sprožijo ustrezne 
alarme. Modul za ocenjevanje zdravja stroja 
deluje na podlagi izračunanih značilk in 
trenutnega obratovalnega režima stroja. Na 
podlagi zgodovine značilk ter določenih 
modelov, naslednji modul skrbi za ocenjevanje 
preostale življenjske dobe stroja. Zadnji modul 
na podlagi stanja stroja ter pričakovano 
življenjsko dobo ustvarja nasvete za vzdrževalce 
ter operaterje. 

2.4 Segment za podporo pri vzdrževanju 

Segment za podporo pri vzdrževanju ima 
vlogo dvosmernega vmesnika med informac-
ijskem sistemom na eni strani ter vzdrževalci in 
operaterji na drugi. S pomočjo modula za 
podporo pri vzdrževanju, informacijski sistem 
ustvarja napotke o nujnih posegih.  

Hkrati vzdrževalci posredujejo informa-
cijskemu sistemu podatke o izvedenih vzdrže-
valnih posegih. Ker vsak poseg spreminja stanje 
stroja, podatki o posegih so zelo pomembni 
predvsem za modul za ocenjevanje stanja ter 
modul za napovedovanje preostale življenjske 
dobe.  



2.5 Segment za ocenjevanje zanesljivosti 
strojev 

Pri ocenjevanju zanesljivosti, poleg podatkov 
o stanju ter o napovedi preostale življenjske 
dobe stroja, zelo pomembne informacije so še 
zgodovina odpovedi, razpoložljivost rezervnih 
delov ter fizična lokacija stroja. Poleg 
zanesljivosti, v istem segmentu so tudi podatki o 
fizični razpoložljivosti strojev. 

3 Implementacija informacijskega sistema 

MIMOSA OSA-EAI standard vsebuje le 
tehnične specifikacije podatkovne baze ter 
komunikacijskih vmesnikov. Implementacija 
specifikacij je naloga integratorja. V nadalje-
vanju bomo podrobneje opisali implementacijo 
podatkovne baze ter vmesnikov za komu-

nikacijo med moduli. 

3.1 Podatkovna baza 

V okviru MIMOSA standarda podatkovna 
baza je definirana z entitetno relacijskim model-
om v obliki XML shem. Poleg tega konzorcij, ki 
skrbi za MIMOSA standard ponuja še SQL 
skriptne datoteke za hitro postavitev podatkovne 
baze. Poleg osnovne strukture, SQL datoteke 
vsebujejo še podatke šifrantov. 

Vsaka tabela, ki ustreza določeni enetiteti 
ima primarni ključ ustvarjen iz treh polj, in 
sicer: (i) različica baze, (ii) različica instalacije 
ter (iii) enolični identifikator posamezne vrstice. 
Poleg tega tabele šifrantov vsebujejo še dodatni 
ključ t.j. kodo določene šifre. Takšna, navidezno 
kompleksna struktura omogoča ohranitev šifer v 
procesu posodobitve strukture podatkovne baze.

Slika 3: Entitetni relacijski model MIMOSA OSA-EAI relacijske baze podatkov

Dodatna specifika strukture podatkovne baze 
je strategija zapisovanja različnih podatkov. 
Določene entitete poleg osnovnih podatkov 
potrebujejo še različno število drugih atributov, 
ki so v splošnem različnega tipa. Za ta namen 
podatkovna baza MIMOSA OSA-EAI 
predvideva dodatne tabele, ki v svojem imenu 

vsebujejo opis tipa atributov. Tipičen primer je 
entiteta Measurement (meritev)., ki je prikazana 
na sliki 3. V sistemu poleg numeričnih meritev 
lahko srečamo tudi  tekstualne podatke, podatke 
ki so lahko le celo število, binarne podatke ter 
podatkovne entitete v kot so slike ali časovni 
poteki signalov. Posledično za vsak tip meritev 



podatkovna baza vsebuje posebno tabelo, ki v 
imenu vsebuje tip shranjenih podatkov. Enak 
vzorec velja za vse ostale entitete, ki potrebujejo 
različno število raznorodnih atributov. 

Poleg vzorca za različne atribute, podatkovna 
baza omogoča podatkovno hierarhijo. Hierarhija 
je tipičen vzorec pri definiranju relacij med 
stroji in njihovimi gradniki. MIMOSA CRIS 
podatkovna baza uporablja t.i. Composite 
pattern (sestavljeni vzorec) [2]. 

Kljub temu da je podatkovna baza v celoti 
pripravljena za uporabo, njena navidezna 
kompleksnost lahko ovira pravilno uporabo. 
Potek shranjevanja podatkov je najlažja pot k 
razumevanju pravilne uporabe podatkovne baze. 

Centralna entiteta v podatkovni bazi je tabela 
meritev (Measurements). Vsaka meritev 

potrebuje podatke o senzorju, ki zajema 
določenega signala, podatke o elementu stroja 
na kateri se meritev nanaša in na koncu podatek 
o samem stroju. Posledično tabela 
Measurements ima relacije proti tabelama Asset 
in Transducer. 

3.2 Komunikacijski vmesniki 

MIMOSA OSA-EAI standard predvideva 
komunikacijske vmesnike izdelane na podlagi 
Web servisov. Standard natančno specificira 
potrebne ukaze ter njihove parametre s pomočjo 
WSDL datotek. Predlagani nabor ukazov 
omogoča dostop do vseh podatkov ter funkcij, 
ki jih vsebuje informacijski sistem za 
spremljanje stanja strojev. Poleg tega definirani 
so še vmesniki za povezovanje z zunanjimi 
sistemi, kot MES ali ERP sistemi.

 

Slika 4. Oprema za zajem podatkov na demonstracijskem projektu 

S stališča podatkovne baze WSDL datoteke 
ne ponujajo načina za shranjevanje izračunanih 
značilk v tabelo Measurements. Standard 
predvideva da bo modul za zajem podatkov 
shranjeval značilke v podatkovno bazo. V 
primerih, zajem in obdelava podatkov poteka na 
zunanji platformi potrebno je izdelati dodatni 
komunikacijski vmesnik. 

Specifikacija z WSDL datotekami omogoča 
zelo enostavno implementacijo zahtevanih 

ukazov. Težava pri komunikaciji z web servisi 
je količina režijskih podatkov. V primerih, ko je 
zanesljivost prenosa ter količina podatkov 
pomemben faktor, lahko vsi komunikacijski 
vmesniki temeljijo na binarni prenos podatkov. 

4 Demonstracijska implementacija 
informacijskega sistema 

Demo izvedba informacijskega sistema je 
bila instalirana v podjetju LitostrojPower. Za 



demonstracijske namene smo uporabili 
stružnico tipa Schiess NS9. Za nemoteno 
delovanje stružnice bistveni so trije elementi, in 
sicer ležaji obdelovalne mize, pogonski motor in 
kakovostno obdelovalno orodje. Posledično 
spremljamo 4 vibracijske signale, dve 
temperaturi ter električni tok pogonskega 
motorja. Pozicija opreme za zajem podatkov je 
prikazana na sliki 4. 

Struktura izvedbe je prikazana na sliki 4. 
Zajem podatkov ter izračun značilk potekata na 
namensko izdelani opremi t.i. Pametno vozlišče 
[3]. Komunikacijski vmesnik za shranjevanje 
izračunanih značilk temelji na REST Web 
servisih. Poleg tega izvedba sistema omogoča 
priklop že obstoječih platform za zajem 
podatkov. 

Za celotno implementacijo informacijskega 
sistema smo se odločili za odprtokodne rešitve. 
Podatkovna baza je bila implementirana z 
uporabo MySQL strežnika. Vsa potrebna 
okoljska programska oprema je bila izdelana z 
uporabo Java ter Python programskima 

jezikoma. Takšna implementacija omogoča 
nižje operacijske stroške, ker se v celoti 
izognemo licenčninam. 

Poleg osnovnih modulov za zajem podatkov 
MES sistem ima zelo pomembno dvojno vlogo. 
Iz MES sistema v sistem za sprotni nadzor 
stanja prihajajo podatki o trenutni zasedenosti 
stroja ter osnovni parametri obdelovanca, ki so 
potrebni za delovanje algoritmov za sprotni 
nadzor stanja. Poleg tega, MES sistem ima 
vlogo vira informacij odkoder prihajajo 
določeni alarmi, ki jih ustvarjajo PLK krmilniki. 

4.1 Sporočilni sistem 

Sporočilni sistem je glavni vmesnik, ki ga 
uporabljajo operaterji in vzdrževalci. Sistem 
vsak čas prikazuje trenutno stanje posameznih 
komponent stroja ter trenutno aktivne alarme ali 
opozorila. Poleg tega sistem vsebuje še celotno 
zgodovino potekov značilk. V prihodnosti 
sistem bo prikazoval še napoved preostale 
življenjske dobe določenih elementov ter stroja 
v celoti. Konceptualna struktura sporočilnega 
sistema je prikazana na sliki 5. 

 

Slika 5: Entitetni relacijski model MIMOSA OSA-EAI relacijske baze podatkov 

 



5 Zaključek 

Prispevek obravnava koncept 
informacijskega sistema za sprotni nadzor 
stanja, izdelan na podlagi MIMOSA OSA-EAI 
standarda. Sistem je prilagodljiv različnim 
področjem uporabe. V prispevku je podroben 
opis strukture sistema ter pojasnila kako 
MISMOA OSA-EAI standard definira 
integracijo sistema z obstoječimi 
informacijskimi sistemi v podjetju. Rezultati 
prvih preizkusov prototipa nadzornega sistema 
na eksperimentalnem pogonskem sistemu so 
zelo obetavni. Prototip informacijskega sistema 
za sprotni nadzor stanja  smo inštalirali v 
podjetju LitostrojPower. 

Zahvala. Metodološki okvir za pričujoče 
delo je nastal v okviru ARRS Programa P2-
0001 in ARRS projekta L2-4160 
implementacijski del pa kot del projekta 
Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije 
vodenja. Slednjega delno sofinancirata 

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropska 
unija (EU) - Evropski sklad za regionalni 
razvoj. 

6 Literatura 

[1] A. Muller, M.-C. Suhner, B. Iung, Maintenance 
alternative integration to prognosis process 
engineering, Journal of Quality in Maintenance 
Engineering, Volume 13 issue 2. 

[2] E. Gamma; R. Helm, R. Johnson, and J.Vlissides 
(1995). Design Patterns: Elements of Reusable 
Object-Oriented Software. Addison-Wesley 

[3] P. Boškoski (IJS), Đ. Juričić (IJS), M. Ivanovič, S. 
Černe, J. Petrovčič, Dokumentacija vozliščnega 
modula porazdeljenega diagnostičnega sistema, 
RRP5-D11, (2012) 

[4] MIMOSA OSA-EAI v3.2.2 (2013) 
  www.mimosa.org 
[5] Mechefske, CK, (2005) Machine Condition 

Monitoring and Fault Diagnosis, In Vibration and 
Shock Handbook, (Edited by de Silva et al.), CRC 
Press, Boca Raton, Florida, USA, Chapter 25, p25-1 
to 25-35. 

 


