Materiał techniczny

Serwis
Kalibracyjny
Willteka

Boosting wireless efficiency

Dlaczego kalibrować?

Najważniejsze zalety

Przyrządy pomiarowe w radiokomunikacji posiadają ele-

• Pełne sprawdzenie funkcjonalności przyrządu

menty analogowe jak kondensatory, cewki, wzmacniacze RF,

• Weryfikacja wszystkich torów RF

mieszacze itp., które podlegają procesom starzenia i innym
zmianą, które wpływają na parametry i jakość pomiarów.

• Strojenie (adjustment) dla najlepszej precyzji i dokładności
• Szczegółowy raport z wynikami odniesienia do wzorców

Inżynierowie Willteka projektując przyrządy zastosowali
oczywiście wyselekcjonowane elementy wysokiej jakości ale
one również w okresie czasu wykazują zmiany swoich parametrów w okresie czasu.

Czym jest serwis kalibracyjny Willteka?

Dodatkowym stresem są zmiany temperaturowe, częste

Serwis kalibracyjny Willteka zajmuje się weryfikacją i usta-

włączanie / wyłączanie czy choćby proces utleniania będzie

wianiem parametrów zgodnych ze specyfikacją przyrządów.

zwiększał te zmiany. Z tego też powodu każdy sprzęt pomia-

Serwis kalibracyjny zawiera okresowy techniczny przegląd

rowy/testowy wymaga okresowej kalibracji.

przyrządów aby zapewnić im dalsze pewniejsze działanie.
Dokładność jest gwarantowana do następnej kalibracji okre-

Produkty konsumenckie jakim są telefony komórkowe,

sowej zgodnej z harmonogramem.

radiotelefony itp. posiadają szeroki zakres tolerancji parametrów za to sprzęt pomiarowy posiada wąski zakres zmian i z

Willtek Calibration Service zawiera kontrolę, konserwację,

tego tez powodu jakakolwiek malfunkcja może spowodować

weryfikację, strojenie oraz dokumentację. Te pięć kroków

przekroczenie zakresu specyfikacji testera.

zapewnia że urządzenia powraca do użytkownika w dobrym i
precyzyjnym stanie.

Tego typu usterka może wpłynąć negatywnie na Waszą
reputację, telefony są źle zestrojone, przez co ich jakość jest

Kontrola

pogorszona i zwiększa się liczba klientów narzekających na
ich funkcjonowanie oraz pracę w sieci. Okresowa kalibracja

Każde urządzenie jest kontrolowane pod względem uszko-

zapobiega tego typu zdarzeniom.

dzeń mechanicznych. Każdy przyrząd jest sprawdzany
ręcznie pod względem funkcjonalności i jest to potwierdzane w raporcie. Kontrola ta przeprowadzona jest wewnątrz
i na zewnątrz przyrządu. Małe uszkodzenia są naprawiane
natychmiast jeśli uszkodzenie jest rozległe klient otrzymuje
kosztorys ewentualnej naprawy.
Jakiekolwiek uszkodzenia lub niewłaściwe działanie jest odnotowane w raporcie serwisowym pozwalając użytkownikowi
na przegląd stanu urządzenia.
Konserwacja
Urządzenia wysłane do kalibracji przechodzą standartową
procedurę konserwacyjną.
Większość testerów / przyrządów Willteka posiada ochronę
EMI. Pomimo tego zbieranie się kurzu w obudowie czy na wyświetlaczu pogarsza chłodzenie czy widzialność. Wyświetlacz
jest czyszczony z kurzu i zanieczyszczeń z obydwu stron
czego wynikiem jest czytelność wskazań. Wentylatory są
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żyć ich okres żywotności.

Serwis Kalibracyjny któremu możesz
zaufać

Weryfikacja

Willtek Communications działa jako DKD, które jest akredy-

czyszczone / wymieniane aby poprawić chłodzenie i przedłu-

towanym laboratorium kalibracyjnym. Jest ono bezpośrednio
Najważniejszą częścią serwisu kalibracyjnego jest weryfi-

odniesione (traceable) do German National Standard Institute

kacja. Wszystkie wyspecyfikowane parametry które mogą

(PTB) który jest członkiem międzynarodowej metrologicznej

ulec zmianie w czasie są sprawdzane. To dotyczy wszystkich

grupy wzorców. Wynikiem jest Raport Kalibracyjny Willte-

ścieżek sygnału które są używane w procesach pomiarowych.

ka który jest odniesiony do wzorców międzynarodowych

Granice weryfikacyjne są węższe niż specyfikacja urządzenia

(CGPM). Te wzorce ważne są na całym świecie.

co zapewnia że wyniki pozostaną dokładne do czasu następnej kalibracji.

Serwis Kalibracyjny Willteka przestrzega systemów metrologicznych i systemów ISO 10012-1, AQAP 130, MIL-STD

Strojenie

45662A oraz BS 5781 Part 1. Specjalne procesy zapewniają
że Serwis Kalibracyjny Willteka posiada bardzo wysokie stan-

Jeśli przyrząd “odpłynął’ poza granice weryfikacji lub jeśli

dardy jakości. Nie tylko sam Fabryczny Serwis Willteka ale

zaoferowany / wymagany został TOP Calibration Service

również wszystkie Akredytowane Centra Serwisowe Willteka

przyrząd podlega procesowi zestrojeniu polegającemu na

na całym świecie. Przykładem może być proces kalibracji i

sprowadzeniu wartości do specyfikacji zerowej. Wynikiem

weryfikacji sprzętu końcowego użytkownika.

jest osiągnięcie maksymalnej precyzji pomiarowej. Tylko
Willtek lub jego Centra Serwisowe jako producent posiada

Przeprowadzane to jest na ATE (automatic test equipment)

kompetencje I możliwości aby przeprowadzić tego typu

sterowane przez własne oprogramowanie które zapewnia

proces strojenia

wydruk również certyfikatów kalibracyjnych. Tylko zautomatyzowany system pozwala na sprawdzenie tysiące punktów

Dokumentacja

testowych. Ta liczba punktów jest potrzebna aby upewnić się,
że wszystkie ścieżki sygnałowe są sprawdzone z potrzebną

Razem z kalibrowanym przyrządem użytkownik otrzymuje

rozdzielczością. Każdy punkt jest sprawdzany wg granic

dokumenty certyfikacyjne które opisują status przyrządu.

weryfikacyjnych a wyniki są automatycznie wymienione w

Certyfikat kalibracji deklaruje zgodność przyrządu z jego

Raporcie Kalibracyjnym.

opublikowaną specyfikacją. Raport Kalibracyjny pokazuje
wszystkie sprawdzane punkty z ich zalecaną oraz zmierzo-

System ATE Willteka zabezpiecza przed wpływem błędów

ną wartością, granicami weryfikacji oraz niedokładnością

człowieka na wyniki weryfikacji. Te systemy ATE są również

pomiaru. Raport Serwisowy dostarcza użytkownikowi status

okresowo przesyłane do Serwisu Centralnego Willteka do

przyrządu jakiekolwiek zmiany/działania są odnotowane w

kontroli, konserwacji oraz specjalnej kalibracji aby zapew-

tym dokumencie.

nić ścieżkę kalibracyjną (traceability) oraz aby zapewnić że
sprzęt testowy Willteka dostarcza najwyższej jakości usług
kalibracyjnych.
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Serwis Kalibracyjny który odpowiada
Twoim potrzebom
Willtek oferuje dwa typy serwisów kalibracyjnych:
Standardowy Serwis Kalibracyjny oraz specjalny Top Calibration Service. Te dwa typy serwisu są różne w metodzie
weryfikacji i strojenia. Kontrola i konserwacja jako zadania
pozostają identyczne.
Celem standartowej kalibracji jest sprawdzenie zgodności z
międzynarodowymi wzorcami. Strojenie wykonywane jest
tylko w przypadku przekroczenia granic weryfikacji.
Top Calibration Service znaczy, że przyrząd będzie pracował z
najwyższą dokładnością a jej zwiększenie jest weryfikowalne.
Top Calibration zawiera raport stanu weryfikacji przyrządu przed strojeniem oraz po jego wykonaniu. Te dwa typy
raportów pozwalają na śledzenie wyników I porównanie ich
po procesie kalibracyjnym. Dodatkowo Top Calibration każdy
przyrząd jest strojony aby osiągnąć maksymalną dokładność,
strojenie pozwala na sprowadzenie tych parametrów w środek zakresu tolerancji.
Standardowa kalibracja

Top calibration

Kontrola

Weryfikacja

Konserwacja

Raport przed strojeniem

Weryfikacja
Nie

Kontrola

DOBRZE?
Tak

Strojenie

Weryfikacja

Konserwacja

Strojenie

Weryfikacja

Certyfikacja i wydruk raportu
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Certyfikacja i wydruk raportu

Weryfikacja z wąskimi granicami

Serwis Kalibracyjny Willteka – Serwis
Producenta

Normalna kalibracja weryfikuje przyrząd w odniesieniu do publicznej specyfikacji przyrządu. Serwis Kalibracyjny Willteka

Pakiety kalibracyjne Willteka to więcej niż weryfikacja. To

zawęża te granice aby przyrząd zapewnił precyzję specyfika-

kompletny pakiet serwisowy zawierający kontrolę i konser-

cji podczas czasu do następnej kalibracji. Granice specyfikacji

wację. Tego typu usługa pozwoli na zachowanie wartości i

są zawężone tak aby zachować margines bezpieczeństwa

czasu żywotności przyrządu. Weryfikacja przyrządu z zawę-

żeby przyrząd był wewnątrz specyfikacji razem z niedokład-

żonymi granicami poprawia zachować jakość w zmiennym

nościami pomiaru/kalibracji.

zakresie temperaturowym przez cały okres do czasu następnej kalibracji. Jeśli zastosowano usługę Top Calibration lub

Granice te są zredukowane przez margines parametrów śro-

jeśli urządzenie nie przeszło weryfikacji, tester jest strojony

dowiska i jego zmian jakimi są temperatura czy wilgotność.

aby osiągnąć jak najwyższą dokładność. Strojenie i wery-

Dodatkowo granice są zawężone przez margines starzenia

fikacja prowadzone są przy pomocy specjalnego systemu

który pozwala na zachowanie parametrów do następnej

ATE. Systemy te pozwalają Centrum Serwisowym Willteka na

kalibracji. Rysunek poniżej pokazuje jak granice są zawężane

utrzymanie i prowadzenie usług kalibracji lokalnie bez po-

od granic specyfikacji do granic weryfikacji.

trzeby wysyłania przyrządów do fabryki. Dodatkowo systemy
te sprawdzają jakość przyrządów w każdym szczególe aby

Używając tych granic Willtek może otrzymać urządzenie

uchronić kalibrację przed ludzkimi błędami. Serwis Kalibracyj-

do kalibracji wewnątrz granic specyfikacji ale nie wewnątrz

ny Willteka oraz Top Calibration Service pozwala na osiągnię-

granic weryfikacji. Takie przyrządy są strojone (aligned)

cie wysokiej dokładności oraz zapewnia ścieżkę kalibracyjną

przez Willteka przed zwrotem ich do użytkownika. Tylko

Waszym urządzeniom pomiarowym.

jeśli przyrząd jest wewnątrz granic weryfikacji może zostać
wydrukowany Certyfikat Kalibracji. Jeśli użyto Top Calibration
przyrządy są zawsze strojone aby osiągnąć maksymalną
jakość I parametry wewnątrz granic weryfikacji.

Granice specyfikacji
Margines bezpieczeństwa
Margines środowiska i starzenia
Granice weryfikacji
Jakość testowanego urządzenia
Granice i marginesy dla Willtek Calibration Service

Zakres poza specyfikacją

Jakość urządzenia jest wewnątrz specyfikacji

Jakość urządzenie jest wewnątrz granic we-

Jakość urządzenia po strojeniu aby osiągnąć

ale przekracza granice weryfikacji. Przyrząd

ryfikacji. Osiągnął Kalibrację Standardową.

wyższą dokładność poprzez Top Calibration.

wymaga strojenia.
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tel. 022 615 94 57
fax 022 615 94 58
mob. 0601 24 26 12
www.digimes.pl
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Willtek, Acterna, Chase, Schlumberger,
Wavetek, WWG (Wireless product line)

Wireless Telecom Group
Sales Offices

Obsługiwane produkty
3600D Communication Tester
4015 Stabilock
4031/32 Stabilock
4040 Stabilock
4100 Mobile Fault Finder
4200 Mobile Service Tester
4300 Mobile Service Tester
4350 Mobile Fault Finder
4400 Mobile Phone Tester
9100 Handheld Spectrum Analyzer
BAT-2700 Base Station & Air interface Test Module
GPR General Purpose Receiver
Griffin Fast Measurement Receiver
and more products (please request)
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