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Wireless archiving system W-Raptor 
 
Quality Management 
System� ISO 9001 also 
provides measurement, 
analysis, and archiving 
as instruments for continuous improvement 
and quality assurance. When the quality of the 
product is long-term goal, the quality control is 
one of the most important operations, which 
are carried out continuously. By setting the 
appropriate methods for measuring, monito-
ring and analysis of the products, there is also 
a need for archiving of  measuring results. The 
measured values on the products or production 
tools are in the same time also important data 
for analysis of machine and tool condition and 
adequacy of technological process. Data archi-
ving is therefore a necessary part of the pro-
cess, which  normally takes some time.  
The archiving system W-Raptor allows quick, 
no time-consuming capturing, wireless tran-
sfering and archiving of measured data from 
devices that supports the Digimatic® protocol 
of data transmission. The main feature of the 
W-Raptor system is two-way RF communicati-
on for high-level reliability and the possibility 
for use in any environment. 
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Podjetja s pravim odnosom do kakovosti se 
zavestno odlo�ajo za proces vodenja sistema 
kakovosti po standardu  ISO 9001. Resnica je, 
da so podjetjem  s pridobitvijo certifikata  ISO 
9001 vrata na globalno tržiš�e širše odprta. 
Poleg ve�jega zaupanja odjemalcev v storitve 

ali izdelke in optimiranja stroškov poslovanja je 
podjetju cilj uvedbe sistema kakovosti po stan-
dardu ISO 9001 dose�i evropske standarde pos-
lovanja,  znotraj sebe razviti visoko organizacij-
sko, kadrovsko in tehni�no usposobljenost s 
permanentnim izobraževanjem,  usposabljanjem 
in motiviranjem osebja na vseh nivojih. Z vzpo-
dbujanjem vrednot, kot so skrb za kupca in 
sodelavce, pripadnost organizaciji, timsko delo 
in fleksibilnost, so na najboljši poti, da izpolnijo 
ali celo presegajo zahteve, potrebe in pri�ako-
vanja svojih strank.  

Sistem vodenja kakovosti 
ISO 9001 predpisuje meri-
tve, analize in arhiviranje  
kot instrument za stalno 
izboljšavo in zagotavljanje 
kakovosti. �e je kakovost 
proizvoda  dolgoro�ni cilj 
podjetja, je kontrola kako-
vosti ena od najpomem-
bnejših aktivnosti in se 
izvaja neprekinjeno. Z 
vzpostavitvijo ustrezne 
metode za merjenje, spremljanje in analizo proi-
zvodov nastane tudi potreba po arhiviranju 
merilnih rezultatov. Izmerjene vrednosti na pro-
izvodih ali proizvodnih orodjih so obenem tudi 
pomemben podatek za analizo stanja strojev in 
orodij ter ustreznosti tehnološkega procesa. 
Arhiviranje podatkov je zato nujen del procesa, 
za kar obi�ajno žrtvujemo  nekaj dragocenega 
�asa. 

Sistem za arhiviranje W-Raptor omogo�a hitro 
zajemanje, brezži�en prenos in arhiviranje 
izmerjenih podatkov iz naprav, ki podpirajo 
Digimatic® protokol za prenos podatkov, brez 
dodatne izgube �asa. Glavna zna�ilnost W-
Raptor sistema je dvosmerna VF komunikacija 
za doseganje najvišje stopnje zanesljivosti  in 
možnost  uporabe v vsakem okolju. 



�

MERJENJE�IN�SISTEM�NEPRESTANIH�IZBOLJŠAV�

Arhiviranje je torej 
nujen del procesa, ki 
zahteva svoj �as in 
dragocene �loveške 
vire. Kako lahko hitro 
arhiviramo izmerjene 
vrednosti brez dodat-
nega osebja?  Vse je odvisno od prave izbire 
na�ina vnašanja! Na�in arhiviranja in �as, ki ga 
bomo v ta namen porabili, je odvisen od tega, 
kolikokrat bomo isti podatek pretvorili iz ene v 
drugo obliko. Vsaka pretvorba iz ene v drugo 
obliko predstavlja tudi vir napak zaradi �loveš-
kega faktorja. Vse pretvorbe so v tekstu pod�r-
tane.  
 
�e od�itane vrednosti  zapisujemo na kontrol-
ne liste, je postopek takšen:  
� izmerimo vrednost, si jo zapomnimo 
�  zapišemo vrednost na kontrolni obrazec 
�  ponovimo postopek na vseh potrebnih vzor-

cih 
� na koncu izmene vrednosti preberemo in 

vnesemo v arhiv prek  tipkovnice  ra�unalni-
ka.  

� Prednosti: Prednosti pri tem na�inu vnašanja 
meritev ni, delo je zamudno, neproduktivno 
in utrujajo�e.  

� Slabosti: Obstaja velika verjetnost napak 
zaradi �loveškega faktorja na vseh pod�rtanih 
to�kah. Ta na�in žal predstavlja tudi ogrom-
no izgubo �asa najprej pri zapisovanju rezul-
tatov na papir in kasneje pri prepisovanju teh 
zapiskov v ra�unalniški arhiv. �e nam pri 
obilici dela z velikim številom vzorcev zma-
njka �asa za vnos v ra�unalnik, te meritve ne 
bodo nikoli arhivirane, brez njih pa ne 
moremo izdelati potrebnih analiz. Ob vna-
šanju izmerjenih vrednosti ro�no obstaja 
možnost, da se vnašajo neke  vrednosti, ki 
dejansko niso bile nikoli izmerjene. 
 

�e od�itane vrednosti vnašamo prek tastature, 
je postopek naslednji:  
� vzamemo vzorce izdelkov v proizvodnji 

� vzamemo v roke prvi vzorec in ustrezno 
merilo 

� izmerimo vrednost in si jo zapomnimo  
� odložimo merilo in vrednost  vnesemo v 

arhiv  prek  tipkovnice  ra�unalnika 
� ponovimo postopek za vse vrednosti na vzor-

cu, 
� ponovimo postopek na vseh vzorcih 
� vrnemo vzorce v proizvodnjo.  

 
� Prednosti: Hitrejši vnos izmerjenih vrednos-

ti,  manjša izguba �asa z nepotrebnimi vmes-
nimi fazami. 

� Slabosti: obstaja možnost napak pri pomnen-
ju in vnašanju zaradi �loveškega faktorja, 
obstaja možnost »prirejanja« izmerjenih vre-
dnosti v vseh naštetih fazah, vzorce moramo 
imeti v neposredni bližini ra�unalnika , v 
obmo�ju nekaj deset centimetrov, izguba 
�asa zaradi prenašanja vzorcev iz proizvod-
nje do merilnega mesta in nazaj, obstaja 
možnost zamenjave vzorcev z razli�nih kon-
trolnih to�k z enakimi izdelki, vrednosti lah-
ko zaradi kompleksne programske opreme 
vnašajo le primerno usposobljene osebe 
(kontrolorji).  
 

�e od�itane vrednosti vnašamo direktno v 
arhiv, je postopek naslednji:  
� odpremo ustrezno Excel predlogo za nepos-

redni vnos meritev 
� v neposredni proizvodnji izmerimo zahteva-

ne vrednosti in jih vnesemo v arhiv s pritis-
kom na tipko 

� ponovimo postopek za vse vzorce na vseh 
kontrolnih to�kah 

�  shranimo datoteko v arhiv 
 
� Prednosti: arhiviranje se izvaja že v fazi 

merjenja, zato v ta namen ne potrebujemo 
dodatnega osebja ali �asa, meritve lahko pre-
našamo prek podatkovnega kabla  ali brezži-
�no, redne meritve vzorcev je mogo�e vklju-
�iti v redni proizvodni proces, izvajajo pa se 
lahko avtomatsko, meritve lahko opravlja 
tudi osebje iz proizvodnje, �e je merjenje ses-
tavni del tehnološkega procesa  za zagotav-
ljanje želene kvalitete izdelka, predpisano 



velikost vzorca po AQL lahko enekomerno 
razporedimo med vso planirano koli�ino 
izdelkov, meritve lahko opravljamo neposre-
dno na kontrolnih to�kah v proizvodnji in jih 
prenašamo brezži�no, s �imer še dodatno pri-
hranimo �as, ohranjena je možnost vnosa 
izmerjenih vrednosti prek podatkovnega kab-
la, ob vsaki meritvi je zapisan tudi �as merje-
nja, odpravljena je možnost napak, ki je pri-
sotna pri vseh ostalih na�inih vnosa, vmesna 
postaja omogo�a tudi beleženje in arhiviranje 
specifi�nih parametrov procesa, ki nas zani-
ma. 

� Slabosti: potrebna je enkratna investicija v 
sistem za zajem, prenos in arhiviranje meri-
tev. 

 
SISTEM�W�RAPTOR�
Da bi vam sprostili dragocene �loveške vire za 
pomembnejše naloge, vendar bi zajem meritev 
in njihovo arhiviranje ostalo vsakdanja praksa, 
smo razvili sistem za direktni brezži�ni vnos 
meritev v vaš ra�unalnik brez nepotrebne izgube 
�asa.  

�
Omogo�a tudi obi�ajen vnos meritev prek prik-
lju�enega podatkovnega kabla. Sistem W-
Raptor  omogo�a  zajem, prenos in arhiviranje 
izmerjenih veli�in z digitalnimi merili, ki podpi-
rajo Digimatic protokol prenosa podatkov.  Po 
dogovoru ga lahko prilagodimo tudi druga�nim 
in razli�nim virom podatkov. Sistem je nadgrad-
ljiv in razširljiv. Glavna zna�ilnost celotnega 
sistema je zanesljivost, preprosta uporaba in 
možnost uporabe v vsakem okolju. 
 
OPIS�GRADNIKOV�SISTEMA�
�
Bazna postaja W-Raptor   je osnova sistema, 
ki skrbi za komunikacijo med napravami, spre-
jem in razvrš�anje meritev. 

Uporabniški  program  na ra�unalniku uprav-
lja z delovanjem bazne postaje, skrbi za pravil-
no zaporedje meritev, krmili periferijo in skrbi 
za to,  da so meritve arhivirane v ustreznih arhi-
vih.  
Oddajniki  so priklju�eni na merila in ob pritis-
ku na tipko posredujejo izmerjeno vrednost po 
dvosmerni brezži�ni VF zvezi.  
Vmesna postaja je dodatek, ki poenostavlja 
uporabo W-Raptorja v bolj zahtevnih aplikaci-
jah in nadgrajuje sistem z dodatnimi možnostmi, 
ki v osnovni konfiguraciji zaradi miniaturne 
izvedbe oddajnikov  niso mogo�e. Sistem z 
dvosmerno komunikacijo zagotavlja zanesljivo 
in usklajeno delovanje programske, strojne in 
merilne opreme za hitro arhiviranje izmerjenih 
vrednosti. S tipkami se pomikamo med razpolo-
žljivimi predlogami za izvajanje meritev na 
želenem izdelku, ki se prikazujejo na dispeju. 
Ko izberemo ustrezno predlogo, nas izpisi sami 
vodijo od meritve do meritve in zato ves �as 
vemo, kaj in s katerim merilom moramo meriti.  

 
Podatkovna banka je naprednejša izpeljanka 
vmesne postaje, ki je lahko prirejena tako, da 
omogo�a zajem meritev tudi takrat, kadar 
merimo na podro�ju, ki se nahaja izven dosega 
oddajnika. Za takšne primere smo razvili pose-
ben modul, ki deluje kot nadgradnja obstoje�ega 
sistema W-Raptor. Omogo�a masovno beležen-
je meritev na poljubnem številu razli�nih izdel-
kov, s poljubnim številom zahtevanih meritev 
na enem vzorcu, z možnostjo prenosa podatkov 
iz  89  VF oddajnikov. Rezultatati skupaj z 
vsemi potrebnimi parametri za kasnejše razvrš-
�anje se shranjujejo v samem modulu. Prikaz na 
zaslonu je enak kot pri vmesni postaji in vodi 
merilca po posameznih kontrolnih to�kah v pro-



cesu merjenja vzorca. Vsi izmerjeni rezultati se 
takrat, ko to želimo, s pritiskom na tipko prene-
sejo v vnaprej dolo�ene datoteke na ra�unalni-
ku, ki so v obliki mese�nega poro�ila o oprav-
ljenih meritvah. Postopek je bliskovit in ne zah-
teva nobenih posebnih priprav. Vse meritve o 
enem izdelku, ki smo jih izmerili v enem mese-
cu, imamo s tem lahko shranjene v isti datoteki, 
na istem delovnem listu, opremljene z datumi in 
urami opravljenih meritev na terenu. Teh dato-
tek  za posodabljanje ni potrebno niti odpirati,  
saj za vse samodejno  poskrbi programska 
oprema W-Raptorja. 
 
OPIS�SISTEMA�

Sistem z dvosmerno komunikacijo zagotavlja 
zanesljivo in usklajeno delovanje programske, 
strojne in merilne opreme za hitro arhiviranje 
izmerjenih vrednosti. Sistem W-Raptor je zas-
novan univerzalno, je prilagodljiv in enostaven 
za integracijo v razli�ne aplikacije, zato so širo-
ke možnosti uporabe vmesnika W-Raptor ome-
jene le z domišljijo uporabnika. Ne potrebuje 
posebnega napajanja, saj se napaja iz USB vodi-
la, po katerem te�e komunikacija z ra�unalni-

kom. Deluje na namiznih ra�unalnikih in preno-
snikih. Izmerjene vrednosti se vpisujejo nepos-
redno v Excel tabelo, CSV datoteko ali obi�ajno 
datoteko z besedilom. Vse oblike datotek je 
mogo�e uporabiti kot vir podatkov v programih 
za analizo.  
Bazna postaja omogo�a arhiviranje meritev, ki 
jih sprejema prek dveh priklju�enih podatkovnih 
kablov in brezži�ne VF povezave, v kateri je 
lahko oddajna skupina z 89 oddajniki. Oznako 
oddajnika merila (od 10 do 99) lahko kadarkoli 
spremenimo, do naslednje spremembe pa se 
trajno zapiše v spomin. Oddajnik in nanj prik-
lju�eno merilo prepoznamo po tej oznaki. �

Ta oznaka je pomembna za razvrš�anje prispe-
lih meritev po merilni predlogi v ustrezne dato-
teke ali stolpce v isti datoteki. Na voljo imamo 
štirinajst VF kanalov, kar pomeni, da lahko sku-

pno sprejemamo meritve iz ve� kot 1200 razli�-
nih oddajnikov, ki so oblikovani v oddajne sku-
pine.  
Oddajnik lahko priklju�imo na najrazli�nejša 
merila z izhodnim protokolom DIGIMATIC, 
lahko pa ga prilagodimo tudi za delovanje z 
merili, pri katerih dostopamo do podatkov na 
druga�en na�in.  

Meritve se vpisujejo naravnost v Excel delovni 
zvetek na list »Report«. V predlogi ni nobenega 
makra, torej z vsemi potrebnimi Excelovimi 
funkcijami upravlja naš nadzorni program. V 
predlogi za vnos meritev mora uporabnik na 
delovnem listu »Mplan« pripraviti na�rt vnosa 
meritev. Vse parametre je obvezno treba dolo�i-



ti, ker so predpogoj za pravilno zaporedje vpi-
sov na želena mesta v merilnem poro�ilu.  
Dolo�imo lahko število zapisov v eni vrstici, 
kar pomeni število razli�nih parametrov, ki jih 
moramo izmeriti na enem vzorcu. Hkrati tudi 
dolo�imo, katero oznako mora imeti merilo, da 
se meritev v dolo�eno celico sploh zapiše.  
�e so oznake meril enake za vse stolpce, pome-
ni, da bomo vnašali meritve le z enim merilom. 
V isto vrstico kot zapisan rezultat, vendar v 
izbran �asovni stolpec se vpiše tudi �as, ko je 
bila meritev opravljena. Uporabnik ima popolno 
svobodo pri oblikovanju delovnega lista  
»Report«, kamor se zapisujejo izmerjeni rezul-
tati. To smo uporabnikom  želeli omogo�iti 
zato, da si že na predlogi lahko pripravijo kon�-
no obliko svojega poro�ila, ki ga lahko takoj po 
prispeli zadnji meritvi tudi natisnejo. Poro�ilo 
torej oblikujemo le enkrat in z oblikovanjem 
nikoli ve� ne izgubljamo �asa. Kljub temu bodo 
naša poro�ila lahko enotna, pregledna in seveda 
redna. 
Predlogo moramo narediti le enkrat za vsak 
izdelek, vendar se po potrebi kasneje lahko 
kadarkoli spremeni. Pomembno je, da prazna 
predloga za dolo�en izdelek vsebuje tudi recept, 
oziroma navodila, kako naj se meri, s katerih 
meril sprejemamo meritve in kam v poro�ilo naj 
se zapišejo. 
�as opravljene meritve in sama meritev se vpi-
šejo v prej dolo�ene celice na delovnem listu 
»Report«. Meritev za vsako posamezno celico 
mora prispeti z merila, ki ima takšno oznako, 
kot je za to celico dolo�eno. �e pogledamo na 
recept, smo za stolpec »E«, kamor vpisujemo 
širino izdelka, predvideli, da bodo meritve pri-
hajale z merila, ki ima ID oznako 10. Dokler ne 
prispe meritev od oddajnika s to oznako, bo 
nadzorni program na ra�unalniku ignoriral vse 
ostale prispele meritve,  ker se nahaja v eni 
izmed celic stolpca »E« in pri�akuje meritev 
prav iz tega oddajnika. Ko jo dobi, zapiše trenu-
tni �as in sprejeto vrednost, potem pa se prema-
kne na naslednjo celico, torej v stolpec »I«, kjer 
bo �akal na sprejem meritve iz merila z ID 
oznako 13. 
Program zaenkrat omogo�a vnos 48-tih meritev 
v eno vrstico, kar je po izjavah strokovnjakov, 
ki že leta delajo v merilnicah zelo redka zahte-

va. To pomeni, da na enem izdelku izmerimo 48 
razli�nih dimenzij po merilnem planu, potem pa 

to ponovimo na drugem vzorcu. 
  
ZAKLJU�EK�

Obstaja množica razli�nih programov za analizo 
rezultatov meritev, vendar je to le del zgodbe. 
Najve� �asa namre� porabimo za vnašanje meri-
tev v podatkovno bazo. Razvili smo sistem za 
zajem, prenos in arhiviranje vaših meritev v 
obi�ajno Excel tabelo, ki je pravzaprav že stan-
dard ra�unalniške pismenosti in dostopen vsem 
v okviru Microsoft Office paketa. Analize, ki 
naj bi se opravile, si lahko pripravite že na pred-
logi, ki jo le še napolnite z meritvami. 
Isto�asno si lahko pripravite tudi grafe, izra�u-
ne, lahko dodajate nove delovne liste, poro�ila 
in tako naprej. Program Excel je skratka blizu 
ve�ini uporabnikov, delo z njim je enostavno, 
poleg tega pa je kot standardno orodje za delo s 
tabelami nameš�en na ve�ini osebnih ra�unalni-
kov.  
 
Skratka, W-Raptor je sistem za zajem in brezži-
�ni prenos meritev na osebni ra�unalnik, ki 
sprejete izmerjene vrednosti razvrš�a po vnaprej 
dolo�enih pravilih v Excel tabelo, v kateri te 
meritve tudi arhiviramo. Prednosti sistema W-
Raptor so naslednje: 
� omogo�a zanesljiv dvosmerni brezži�ni 

prenos meritev znotraj srednje velike proiz-
vodne hale direktno v Excel tabelo v ra�u-
nalniku 

� omogo�a mobilnost in avtonomnost, saj 
deluje na prenosnih in namiznih ra�unalni-
kih in ne potrebuje lastnega napajanja, ker 
se napaja z USB vodila 



� z vmesno postajo si zagotovimo možnost 
izbire ustrezne predloge za želen izdelek 
prek VF povezave na daljavo,  prek displeja 
pa osebo,  ki bo izvajala meritve,  vodimo 
med posameznimi fazami merilnega posto-
pka in ustreznim merilom zanjo 

� s podatkovno banko lahko meritve zbiramo 
masovno, tudi v daljšem �asovnem obdob-
ju, na razli�nih izdelkih, v poljubnem vrst-
nem redu in jih naprimer enkrat mese�no s 
pritiskom na eno samo tipko prenesemo na 
osebni ra�unalnik, kjer se brez posredovan-
ja uporabnika avtomatsko razvrstijo v vnap-
rej dolo�ene Excel tabele, ki pripadajo mer-
jenim izdelkom v tistem mesecu. Uporab-
niku ni potrebno datotek niti odpreti. 

� zvo�ni in svetlobni signali kot potrditev 
veljavnega sprejema meritve ali zahteva za 
ponovni prenos s strani osebnega ra�unal-
nika 

� možnost klasi�ne priklju�itve digitalnih 
meril prek podatkovnega kabla 

� za arhiviranje in analizo uporabimo obsto-
je� program Excel, ki je standard in sestav-
ni del pisarniških programov v paketu Offi-
ce, z vsemi možnostmi, ki ji ima 

� Intenzivno šolanje kadra za uporabo pro-
grama ni potrebno, saj je program enosta-
ven za uporabo 

� Zahtevnost analiz je v celoti na razpolago 
potrebam uporabnika in je omejena le z 
možnostmi, ki jih ponuja Excel 

� Cena za sistem W-Raptor je nizka v primer-
javi s podobnimi sistemi za arhiviranje, je 
pa isto�asno odprt in prilagodljiv, kolikor 
nam dovoljuje lastna domišljija in spretnost 
v okolju programa Excel. 

� Sistem W-Raptor je naju�inkovitejši, �e se 
uporablja tako, kot smo predvideli pri nje-
govem razvoju: zajem in brezži�ni prenos 
meritev z W-Raptor oddajnikom, sprejem 
meritev z bazno postajo W-Raptor,  razvrš-
�anje rezultatov po planu meritev, ki ga 
definira uporabnik in arhiviranje meritev v 
obliki Excel tabele.�

�


