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Diagnostics, prognostics and e-maintenance of industrial asset 

Efficient maintenance of critical industrial asset requires on-line condition assessment 
and estimation of the remaining useful life of the components. Hence it is possible to 
guarantee timely fault accommodation and avoid unanticipated breakdowns and 
equipment failures. The paper presents a concept of a system for on-line diagnostics and 
prognostics of asset condition whose aim is simple implementation, low cost and high 
level of portability. The system builds on a distributed sensor network which allows for 
signal acquisition from sensors, local signal processing and fusion of the diagnostic 
results on a central server. Hence the state of health as well as the estimate of the 
remaining useful life can be generated. Central to the concept is the MIMOSA database 
from which all data are communicated from/to various data and information processing 
modules. The results are achievable to the operators and maintenance staff either on 
demand or via alerts released in the form of reports. The implementation of a prototype 
on a milling machine in company LitostrojPower will be outlined  in brief. 

Kratek pregled prispevka 

Učinkovito vzdrževanje kritične industrijske opreme terja sprotno spremljanje 
stanja ter ocenjevanje preostale življenjske dobe. Le na ta način je možno 
zagotoviti pravočasni vzdrževalni poseg in se ogniti nenadejanim izpadom ali 
hujšim poškodbam na opremi. V pričujočem prispevku predstavljamo koncept 
sistema za sprotni nadzor in napoved stanja, katerega namen je enostavna 
implementacija, nizka cena ter prilagodljivost različnim področjem uporabe. 
Sistem temelji na porazdeljenem senzorskem omrežju, ki omogoča lokalno 
obdelavo senzorskih signalov ter fuzijo vmesnih rezultatov na osrednjem 
strežniku z namenom sprotnega generiranja diagnostičnih in prognostičnih 
rezultatov. Vsi podatki se hranijo v MIMOSA podatkovni bazi od koder se 
oskrbujejo diagnostični in prognostični moduli, ki predstavljajo osrčje sistema. 
Rezultati obdelav se v obliki poročil na zahtevo dostavljajo operaterjem in 
vzdrževalcem. Predstavili bomo prototipno implementacijo sistema na stružnici v 
podjetju LitostrojPower. 
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1 Uvod 

Današnji postopki vzdrževanja procesne opreme so žal po večini še vedno 
reaktivni (post-mortem), v najboljšem primeru pa periodični. Pri slednjih se 
vzdrževalni poseg opravi v predpisanih intervalih, npr. enkrat letno, pri čemer se 
zamenjajo komponente po predpisih proizvajalca opreme, ne glede ali je to res 
potrebno ali ne. Ideja prediktivnega vzdrževanja (angl. condition based 
maintenance) je v tem, da je oprema ves čas pod nadzorom, pri čemer se poseg 
opravi pravočasno in le takrat, ko je to zares potrebno. Prediktivno vzdrževanje 
temelji na naprednih postopkih diagnostike, prognostike in upravljanja 
vzdrževanja (angl. prognostics and health management, PHM), ki vključujejo 
napovedovanje preostale življenjske dobe komponent ter odločanje o 
vzdrževalnih posegih za zagotavljanje nemotenega obratovanja naprav [1], [2]. 
Takšni sistemi se pojavljajo zaenkrat le kot sestavni del drage in kritične opreme 
(npr. pogoni v vetrnih elektrarnah, plinske turbine itn.). Praviloma so dragi [3], 
poleg tega pa so ti sistemi narejeni le za specifične aplikacije in jih ni možno 
enostavno prenesti na druge, podobne sisteme [4], [5]. Zahvaljujoč novim 
komunikacijskim tehnologijam, poceni in zmogljivim generacijam procesorjev in 
mikro-elektromehanskih senzorjev (MEMS) so nastali pogoji za izvedbo 
zmogljivih diagnostičnih sistemov, ki so cenovno dostopni in primerni za širši 
nabor industrijskih pogonov in naprav [7]. To je temeljno izhodišče pričujočega 
članka.  

Veliko raziskav je bilo opravljenih na področju sodobnih postopkov za nadzor 
stanja, diagnostiko napak ter prognostiko in so osnova prediktivnega 
vzdrževanja. Kljub temu pa je uporaba prediktivnega vzdrževanja v industriji 
danes še sorazmerno redka. Razloga sta:  

(i) sorazmerno visoki vstopni stroški za implementacijo obstoječih platform,  

(ii) pomanjkanje domenskih znanj s področja diagnostike in prognostike, saj 
so le-ta so večinoma koncentrirana v specializiranih centrih v okviru velikih 
korporacij, 

(iii) reorganizacija vzdrževalskih procesov, kar terja dodatno izobraževanje 
kadrov znotraj tovarn. 

V prispevku bomo predstavili koncept sistema za sprotni nadzor stanja 
industrijskih pogonov izdelan v soglasju z MIMOSA OSA-EAI standardom. 
Jedro sistema sprotni nadzor stanja je informacijski sistem, ki omogoča zajem, 
shranjevanje ter obdelavo raznorodnih signalov. Poleg tega sistem vsebuje 
komunikacijske vmesnike, ki omogočajo povezovanje z ostalimi informacijskimi 
sistemi v podjetju. Konceptualna strktura sistema je prikazana na sliki 1. 
Platforma temelji na poceni MEMS senzorjih in pametnih vozliščih, 
odprtokodnih rešitvah ter možnostjo načrtovanja aplikacij v standardnem Matlab 
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okolju in njihov enostaven prenos na pametno vozlišče z uporabo avtomatskega 
generiranja kode. S tem se želi občutno zmanjšati vstopne stroške implementacije 
nadzora po stanju. V nadaljevanju bomo podrobno opisali vsako komponento 
sistema ter bomo prikazali demonstracijsko izvedbo celotnega sistema za sprotni 
nadzor v okolju podjetja LitostrojPower. 

2 Zgradba nadzornega sistema 

Zgradbo nadzornega sistema lahko razdelimo na več nivojev, kar je prikazano 
na sliki 1. Na najnižjem nivoju so na posameznih strojih nameščeni različni 
senzorji. Povezani so na eno ali več manjših naprav, t. i. pametna vozlišča, ki 
vršijo zajem ter osnovno obdelavo izmerjenih podatkov in rezultate pošiljajo v 
centralni nadzorni sistem. Posamezni moduli nadzornega sistema izvajajo 
nadaljnjo obdelavo prejetih podatkov iz pametnih vozlišč. Z uporabo naprednih 
postopkov obdelave signalov nadzorni sistem določi trenutno stanje ter preostalo 
življenjsko dobo opreme. Določene informacije se posredujejo ostalim sistemom, 
in sicer SCADA sistemom, ki  omogočajo operaterjem spremljanje stanja 
celotnega sistema. Na najvišjem nivoju je zgrajen uporabniški vmesnik, ki 
vzdrževalce informira o trenutnem stanju ter predvideni življenjski dobi 
nadzorovane opreme. Prav tako omogoča vzdrževalcem planiranje vzdrževalnih 
posegov za zagotavljanje normalnega obratovanja naprav. Vsi podatki in 
informacije o stanju naprav se pridobivajo, shranjujejo in posredujejo v 
elektronski obliki v formatu primernemu za končnega uporabnika. Od tu pride 
naziv e-vzdrževanje. 

 

Slika 1: Koncept nadzornega sistema za nadzor industrijske opreme 
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2.1 Pametno vozlišče 

Ključna komponenta sistema je pametno vozlišče, na katero lahko priključimo 
različne senzorje za merjenje fizikalnih veličin, kot so pospešek, hitrost, 
temperatura, parametri olja ipd.  

Gre za samostojno napravo, ki je sestavljena iz mikrokrmilnika, analogno-
digitalnega pretvornika, ki je ponavadi že vgrajen v mikrokrmilniku, različnih 
senzorjev, komunikacijskega vmesnika ter napajalnega modula in po potrebi tudi 
dodatnega spomina. Na sliki 2 je prikazan prototip pametnega vozlišča. 

Pametno vozlišče je sposobno zbirati signale iz lokalnih senzorjev, lokalno 
shranjevati poteke, le-te tudi lokalno obdelati s sodobnimi postopki ter rezultate 
brezžično poslati v centralni informacijski sistem. Podprta sta dva tipa senzorjev: 
analogni, ki so priključeni direktno na analogno-digitalni pretvornik ter, digitalni, 
ki se uporabljajo za štetje impulzov v primeru merjenja hitrosti vrtenja. Največja 
frekvenca vzorčenja analognih signalov je 10 kHz, kar je še posebej pomembno 
pri merjenju vibracij. 

 

Slika 2: Prototip mikrosenzorskega merilnika vibracij (levo) in pametnega 
vozlišča (desno) 

Glavne naloge vozlišča so zajem podatkov iz senzorjev, matematična 
obdelava izmerjenih podatkov ter pošiljanje rezultatov obdelave v centralni 
informacijski sistem. Modularna izvedba sistema omogoča uporabo različnih 
komunikacijskih kanalov. Posebnost predstavlja možnost oddaljene konfiguracije 
postopkov obdelave podatkov, ki potekajo na vozlišču. 

Avtonomno delovanje je eden od glavnih ciljev pametnega vozlišča. Zaradi 
tega trenutna izvedba podpira različne vire napajanja: omrežno, baterijsko ter 
izkoriščanje energije iz okolja. Izbira najbolj primerne različice je odvisna 
predvsem od gostote zajema podatkov ter zahtevnosti lokalne analize. 
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2.2 Programska oprema pametnega vozlišča 

Eno od glavnih vodil pri načrtovanju programske opreme je bila minimalna 
poraba energije. Velik del, ki se tiče porabe energije, smo naredili že s samo 
izbiro strojnih komponent sistema, ogromno pa se da narediti tudi s pravilno 
zasnovo programske opreme za lokalno obdelavo zajetih signalov. 

 

 

Slika 3. Blokovna shema programa za pametno vozlišče (zgoraj) in strežnik 
omrežja (spodaj) 

Glavni program, ki teče na pametnem vozlišču smo zasnovali tako, da je 
vozlišče večino časa v mirovanju. V aktivni režim delovanja preide le ob 
predpisanih intervalih. V aktivnem režimu se vozlišče poveže s strežnikom. Če 
po določenem času s strani strežnika ne prejme nobene zahteve, gre takoj nazaj v 
stanje mirovanja. V nasprotnem primeru pa gre v mirovanje takrat, ko to sporoči 
strežnik. S strani strežnika so možne naslednje zahteve: 

• pošiljanje ali prenos postopkov obdelave signalov,  

• začetek izvajanja meritev, izračun značilk in pošiljanje rezultatov ter 

• prehod v stanje mirovanja. 

Blokovna shema delovanja vozlišča je prikazana na sliki 3. 
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3 MIMOSA OSA-EAI standard 

MIMOSA je kratica za Machinery Information Management Open System 
Alliance. Vsebuje množico navodil za integracijo vzdrževanja v informacijsko 
verigo podjetja. Informacijska osnova sistema je relacijska baza podatkov, ki 
določa format podatkov vseh komponent vzdrževalnega sistema. Poleg tega 
MIMOSA definira še način komuniciranja med posameznimi procesi 
vzdrževanja. Kljub celovitosti izdelovalci vzdrževalnih sistemov se izognejo 
MIMOSA OSA-EAI standardu predvsem zaradi njegovi navidezni 
kompleksnosti. 

Implementacija MIMOSA sistema obsega dva segmenta: podatkovno bazo ter 
6 obdelovalnih modulov.  

3.1 Funkcije sistema 

Nadzorni sistemi izdelani v soglasji z MIMOSA OSA-EAI standardom  
vsebujejo 6 logičnih obdelovalnih modulov. Moduli so med seboj povezani v 
verigo, ki je prikazana na sliki 4. Prva dva modula sta pogosto implementirana na 
opremi za zajem, predvsem takrat, ko gre za vgrajene sisteme (embedded 
systems). Tretji modul primerja če zajete signale so v določenih mejah. 
Naslednja dva modula vsebujeta glavno funkcionalnost sistema. Izhod modulov 
sta informaciji o trenutnem stanju strojev ter pričakovani življenjski dobi. Na 
podlagi teh dveh informacij zadnji modul ustvari seznam možnih ukrepov.  

 

Slika 4: Procedure diagnostičnega in prognostičnega sistema 
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V kontekstu konkretne implementacije nadzornega sistema, prva dva modula 
sta implementirana na pametnem vozlišču. Ostali moduli funkcionirajo na 
centralnem strežniku ali v končni fazi vsak modul lahko funkcionira na svojem 
namenskem strežniku.  MIMOSA OSA-EAI standard  definira komunikacijske 
vmesnike med posameznimi moduli ter vmesnike za povezovanje z zunanjimi 
sistemi (MES sistemi, SCADA sistemi itn.). Implementacija algoritmov 
obdelovalnih modulov je v večini odgovornost izdelovalca sistema. 

3.2 Relacijska baza podatkov 

MIMOSA OSA-EAI standard predvideva uporabo relacijske podatkovne 
baze. Baza vsebuje osnovne podatke, potrebne za normalno delovanje 
nadzornega sistema ter vse vmesne rezultate posameznih obdelovalnih modulov.  
Entitetni relacijski model baze je prikazan na sliki 5. Glavna entiteta v strukturi 
je stroj (Asset) s katerim imajo vsi ostali podatki v sistemu direktno ali indirektno 
povezavo. Dostop do podatkovne baze je odvisen od tehnologije oz. 
implementacije baze in je definiran s knjižnico ukazov. 

 

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

4 Nomenklatura entitet v sistemu 

Vsaka entiteta v informacijskem sistemu ima svojo enoznačno ime. 
MISMOSA OSA-EAI standard predpisuje določena pravila kako se posamezne 
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entitete imenujejo. Na najvišjem nivoju so proizvodne pogone, ki vsebujejo 
proizvodne linije ter stroje. Predpis za stroje predvideva imena, ki vsebujejo tip 
obdelovalnega stroja, tovarniško številko stroja ter oznako modela. Ime vsakega 
elementa stroja vsebujejo dodatno še opis lokacije elementa v stroju ter njegovo 
orientacijo v koordinatnem sistemu, ki ustreza stroju. Na podoben način se 
ustvarjajo še imena senzorjev. Ime vsakega senzorja vsebuje oznako stroja, 
elementa na kateri je instaliran, orientacijo ter tipa senzorja. S takšnim načinom 
imenovanja vsak element v nadzornem sistemu ima enoznačno ime. 

Poškodbe na opremi v veliki večini primerov nastajajo postopoma. Tako je 
možno že v začetni fazi nastajanja poškodb na podlagi določenih indikatorjev 
(imenujemo jih značilke) ugotoviti, da na opremi nastajajo spremembe, ki bi v 
bodoče utegnile ogroziti normalno delovanje. 

5 Primer implementacije 

Opisani sistem je v fazi preizkusnega obratovanja na različnih pogonskih 
sistemih. Tukaj bomo na kratko predstavili primer prototipa nadzornega sistema 
za stružnico v podjetju Litostroj Power (slika 6). V LP sta instalirani dve različici 
pametnega vozlišča, in sicer računalniško najbolj zmogljiva izvedba z Ethernet 
povezavo ter brezžično izvedbo z baterijskim napajanjem. Poleg tega v celoti je 
implementiran centralni informacijski sistem v skladu z MIMOSA OSA-EAI 
standardom. 

5.1 Moduli za zajem podatkov 

Za sprotni nadzor stružnice v LP je potrebno spremljati stanje ključnih 
elementov: ležaja obdelovalne mize, pogonski motor ter kakovost obdelovalnega 
orodja. Na ohišje ležajev so bili instalirani 4 pospeškomeri, in sicer 2 v aksialno 
smer ter 2 v radialno smer. Poleg tega se spremlja še temperatura v treh merilnih 
točkah s pomočjo termočlenov. Na pogonskem motorju spremljamo temperaturo 
ter tok, ki ga motor porabi.  

Zaradi velikega števila signalov ter visoko frekvenco vzorčenja smo uporabili 
pametno vozlišče z zunanjem napajanjem ter Ethernet povezavo. PV vsebuje še 
dodatne spominske module ki hranijo 3 minutno zgodovino vseh časovnih 
signalov. Na določenem časovnem intervalu PV izvrši lokalno obdelavo signalov 
in v centralni informacijski sistem pošlje izračunane značilke. S pošiljanjem le 
izračunanih značilk se bistveno zmanjša obremenitev omrežja ter čas prenosa. V 
primeru izrednega dogodka, v centralni sistem se pošljejo še lokalno shranjeni 
časovni signali, ki so izredno pomembni za nadaljnjo analizo dogodka. 
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Slika 6: Implementacija diagnostičnega sistema na stružnici v podjetju 
LitostrojPower: namestitev senzorskega omrežja (zgoraj), primer prikazov 

znotraj MES sistema (spodaj). 

Popolnoma različen pristop je bil potreben pri PV za spremljanje stanja 
obdelovalnega orodja. Glavna zahteva za PV je avtonomno delovanje brez 
konstantnega zunanjega napajanja ter brezžični prenos podatkov. Zaradi tega, na 
glavo stružnice smo instalirali okrnjeno različico pametnega vozlišča, ki zajema 
le dva vibracijska signala in jih brezžično pošilja na sprejemni modul. Na modulu 



VABLJENA PREDAVANJA 

63 

poteka lokalna obdelava vibracijskih signalov. Izračunane značilke se na koncu 
pošljejo v centralni informacijski sistem. 

5.2 Centralni informacijski sistem in njegovo povezovanjem z obstoječimi 
sistemi v podjetju 

Centralni informacijski sistem sprejema izračunane značilke iz pametnih 
vozlišč in v izrednih primerih še surove časovne signale. Za pravilno integracijo 
sistema v podjetju je bilo potrebno izdelati vmesnike za povezovanjem z 
obstoječim MES sistemom ter grafični sporočilni sistem za operaterje in 
vzdrževalce. Vsi vmesniki delajo na podlagi Web servisov. 

MES sistem ima dvojno vlogo. Iz MES sistema v sistem za sprotni nadzor 
stanja prihajajo podatki o trenutni zasedenosti stroja ter osnovne parametre 
obdelovalnega kosa, ki so potrebni za delovanje algoritmov za sprotni nadzor 
stanja. Poleg tega, MES sistem ima vlogo vira informacij od koder prihajajo 
alarmi, ki jih ustvarjajo PLK krmilniki. 

Sporočilni sistem je glavni vmesnik, ki ga uporabljajo operaterji in 
vzdrževalci. Sistem sproti omogoča prikaze trenutnega stanja posameznih 
komponent stroja ter trenutno aktivne alarme ali opozorila. Poleg tega sistem 
vsebuje še celotno zgodovino potekov značilk. V prihodnosti bo sistem 
prikazoval še napoved preostale življenjske dobe določenih elementov ter stroja 
v celoti.  

6 Zaključek 

Prispevek obravnava koncept sistema za sprotni nadzor stanja, ki ga 
odlikujejo nizka cena, enostavna namestitev ter prilagodljivost različnim 
področjem uporabe. Novost predstavljata pametno senzorsko vozlišče ter okolje 
za hitro in enostavno načrtovanje postopkov obdelave signalov za pridobivanje 
značilk, iz katerih lahko razberemo stanje nadzorovanih naprav oziroma 
komponent. Postopke obdelave signalov pa je možno po različnih 
komunikacijskih poteh prenesti na osrednji strežnik na kateremu se hranijo vsi 
podatki iz strojev. Rezultati prvih preizkusov prototipa nadzornega sistema na 
eksperimentalnem pogonskem sistemu so zelo obetavni. Prototip smo inštalirali 
tudi na stružnici v podjetju Litostroj Power. Nadaljnje delo bo obsegalo 
predvsem načrtovanje in preizkušanje različnih postopkov obdelave signalov, 
zajetih v realnih obratovalnih pogojih, ter izpopolnjevanje in nadgrajevanje 
avtomatskega prenosa načrtovanih postopkov obdelave signalov v Simulinku na 
pametno vozlišče. 
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