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'0512019-26'kodlu ve 'Organik arayüzey tabakalı metal-yarıiletken (MS) diyot, foto-diyot ve kapasitör|erin yapımı, elektriksel ile

foto-duyarlılık özelliklerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve öze|likleri yazılı

toplam 3 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

imza:

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı öıçtı

Birimi Özelliği

1 30 Ton Otomatik Pres ve Pres Kalıbı ,1 ADET

1.Pressin dokunmatik kapasitif ekranı olmalıdır. Press 
i

dokunmatik ekrandan otomatik kontrol edilmelidir.
Ekranlnda altında ikili açma Ve kapama butonu
olmalıd ır.V\n2.Press ekanınında effective time,

pressure time, pressure Set, auto Start, distance , up'and 
down fonksiyonları olmalıdır. \r\n3.Pres basıncı

dokunmatik ekrandan girilmelidir ve otomatik tuşuna
dokununca basınç uygu[amalıdır. Press basınç manuel
ve otomatik otarİk aynı anda ölçmelidir. \r\n4.Presin
otonlatik ve manuel metotları olmalldlr. \r\n5.Press

basıncı 0-300 Bar olmaIıdır. Uygulanan basınç değeri,
MPa ve Ton cinsınden olmalıdır.\An6.Press istenilen

süre için istenilen basma işlemini otomatik olarak
uygulahalıdır. \r\n7.Presin basma süresi ekrandan

oiriİrİelidir. İstenilen basma süresi için, press istenilen
5asıncı uygulamalı ve süre bitiminden otomatik olarak
baskı möİanizması ilk haline dönmelidir.\^n8.Presin

100 BAR a dayanan, 12 mm çaplı pres die yi olmalıdır.
Press die vakumla otomatik kilitIenmelidir.V\n9.Press

die caoı12 mm olmalıdır ve 100 BAR a kadar
davanabiİnjelidir.V\n 1 0.Press lSO90O1 :201 5 belgesi ve

6anavi sicil beloesi olmatıdır. \An1l.Presin tamiratı
I servlsl Türkiy-e de olmalıdır.\An12.2yıl garantili
l o|malıdır.V\n

2 Fotodedektör ölçümleri için elektronik kart 1 ADET

1.Elektronik kart 380-780 nm dalgaboylarında ışık
vermelidir.\An2.Dalgaboyu istenilen değere

avarlanabilmeIidir. \r\n3.Dalgaboyu dokunmatik
ekrİnlarda girilerek, çıkış istenilen dalgaboyuna set
edilmelidir.\İ\n4. Farklı dalgaboylarında fototransient
akrm ö|çümü yapmalıdır.\r\n5.Farklı dalgaboylarında

Fototİansieht akım ve voltaj ölçümü için yazılımı
otmalıdır.V\n6.Kuantum verimlilik ölçülmelidir.\An7.

Kartın spektral dalgaboyu eğrisi 300-1'100 nm
aralığında olmalıdır.\An8.KartIa diyotların

fotodğdektivitesi dalgaboyuna bağlı olarak
ölçülebilmelidir.\An9.Fotoakım aralığı 10 nA-0.5A

aralığ ında olmalıd ır.\r\n

3
Dijital kontrollü yüksek voltaj kaynağı (lEEE4B0

kablosu ile birlikte)
1 ADET

1.Kart üzerinde 3 ayrl Voltaj çıklşl bulunmalldlr Ve
birinci voltaj çıkışı 1.5 kV-15 kV,

ikinci voltai çıkışı :3 kV- 15 KV olmalıdır ve üçüncü
v6lğ çıkışı: 3 kV-30 KV olmalıdır,

2.Voltai kayniğının çıkışında üç adet 30 KV yüksek' gerİlim kabloları bulunmalıdır.
3.Voltaj ayaİı, 5 inçlik dokunmatik ekrandan yapılarak- ' 

istenilen değere ayarlanmalıdır.
4.Kartın çıkış akımlarİ 0-15Ö mikroamper ve 0-350

mikro amper akım olmalıdır.
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5.Çıkış voltajı ile çıkıs akımı lineer olarak
ayarlanabilmeli ve bu dijitaI ekran üzerinde

görülmelidir.
6.Güç kaynağının çıkışında dijital dokunmatik ekran
göstergeli voltaj ve akım göstergesi olmalıdır. Çıkış
voltajı ekran üzerinde açılan klavyeden girilmeli ve

kayıt edilmelidir.
7.Kartın çıkış akımı 5 inçlik dokunmatik göstergeden
ölçü|melidir. Ayrıca 10.'1 inçlik ekrandan da kontrol

edilebilmelidir.
8.Çıkış voltajı nın en düşük değeri istenilen voltaja

ayarİanmalı ve kart ayarlanan bu aralıkta çalışmalıdır.
9.Çıkış voltajı 5 inçlik dokunmatik ekrandan istenilen

değere ayarlanabilmelidir.
10.30 KV ÇıkıŞ vbltaiı dijital ekrana uygulanarak, çıkış

voltajı d'oğrudan dokunmatik ekranın göstergesi
üzerinden okumalıdır.

11.Kartla birlikte IEEE488 iletişim kartı verilmelidir.
12.30 KV den büyük voltaj değerleri ekrana girilince,

güç kaynağı çıkış vermemelidir.
13.Kart 800 V tan küçük voltaj değerlerini

vermemelidir.
14.1S0 9001:20,15 belgesi, sanayi sicil belgesi

olmalıdır.
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