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GAzl üNlVERslTEsl REKröRLüĞü,NE
(Billmsel Araşttrma Pİojel€ri

Birimi)

'05201&10' kodlu ve 'PoLYİvlER VE YAL|TKAN ARAYüZEY TABAKAL| METAL-YARIILETKEN (Ms) YAP|LAR|N
HAaRIANMAsl VE ELEKTRIK lLE DlELEKrRlK özELLlKLER|NlN GENlş BlR FREKANS, slcAKLlK,RADYASYoN,

VoLTA' ARALıĞ|NDA DETAYL| lNCELENı,,ıesl,
özellikleri yazıll toplam l1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln
ve gereğini az ederim.

AYD|NI-ATMA ŞlDDET| VE

ı<onulu projem içın

miktarl Ve

tahsiS edilen ödenekten temin edi|mesi için

bilgilerinizi

zorunlu olan aşağıda cansi,

imza,.

Sıra

öıçu

Malzemenin cinsi

Miktarl

1

25 litrelik sıvl azot tankl

1

adet

2

vakum pompas|(10.4 Torr)(baslnç ölçeri ile beraber)

1

adet

No

Birimi

Özelliği
sıVı azot tankl 25 litre olmalldlr,
VakıJm molorunun baslncl 10_4 torr olmalıdlr.
Dijital vakum ölçeri olmaldlr,
Vakum ölçel psi. Barr Vo Tom cinsinden göst€rgosi
olmalldlr.
Vakuum pompas|, spin coator cihazlna uygun olmall
ve cihazl çalıştlrmaldlr,

l.Gün6 lşlğl lambaslnln spektrumu, güneş

spektlıJmıJna uyumlu olmalldlr,
2, GüneŞ lambaslnln aydınlanma şiddeti 1 Wm2l500 W/m2 aral|ğlndaki lüm aydlnlanma şlddetleri
ayarlanabilmelidir.

3,Güneş lambaslndançlkantşlğlnşiddeticihaz

3

Günoş lşlğl lambasl vo kartl

1

adet

üzerindeki elektronik kontrol sistem İIe wm2 birıminde
istenilen değere ayarlanabilmelidir,
4.Güneş lambasl, güneş pilinin lsc-t (Klsa deVre
aklml-zaman) ölçümünü yapabilmelidir,
5.Güneş lambaslnln bir sourcemetre kartl olmalldlr ve
bu kart, solar simülatör cihazlnl çaı|ştlrmalldır.
sourcemeter nin akım arallğı 100pA-14 A arallğlnda
olmalldlr, sourcemeter nin Voltaj arallğı -15 V ve +15 V
olmalldlr.
6.Güneş lambasl ve karİ solar simülatöre takülmall Ve
cihazl çallşhrmalIdlr,
7.GüngŞ lambasl ile tüm güneş pillerinin (Dye
sensitized solar cell, Quantum dots solar cells, organik
solar cell, silikon solar cells) lV karakteristiklerini
ölçebılmeli ve pillerin lV karakteristiklerini bilgasaya.
kontrollü olarak yapabilmehdlr,
8.Güneş lambasl güneş pilinin aktm-voltaj
karakteristiklerini 200, 400. 600, 800 Ve 1000 wim2
şidd€tlerinde ı-V eğrilerina ıek bir grafil«e üste üsle
ölçebilmeli.
9.Güneş lambasında bulunan yazüllm ile güneş
pilin|n, aklm Voltaj (l_V) karakteristıği ölçülebilmelidir.
Güneş pilinin Voc, lsc, FF, lmax, Pmax ve Rs, Rp v
Rch değerlerini otomatik olarak ölçülmelidr, Ebe
edilen tüm güneş pili paİametreleri excel dosyaslna
otomatik olarak kaylt edilebiımelidir. Güneş lambası,
güneş palinin, fotoakım-zaman (l-t) ölçümü
yapllabalmeladir.

10.Günoş lambasl, fotot ansient aklm ölçümlerini 200,

lrİı,"l

Sıra
No

Malzemenin cinsi

Miktarl

,öbü

Özelllğl

Birimi

400, 600, 800 ve 1000 wm2 şiddetlorinde tek bar
grafikte üste üste ölçebilmeli Ve fotovoltajk
mokanizmaslnl analiz edip, fotovoltaik mekanizmanln
lipini bilgisayar ekranlna y aımali r
11.Günoş lambasl şohar şgbokesi ile çallşmalldlr.
12,Güneş lambas| ile güneş pila, schottky diyotıann,
PN eklem diyotlarln, foto sensörlerin farkll aydlnlanma
şiddetlori altnda l-V ve Aklm-zaman karakte.istiklerini
öıçebilmelidir.
13.cihaz yerli üretim olmall ve sanaya sicilbelgesi
bulunmalldlr,
14.sistem 2 vll oarantili olmaldlr
1.Üç kontak ölçümünü yapacak Şekilde 3 probu

olmalldll

2.Numuno tutucusunun problarl XYz yönünde hareket
etrnelidir.

Fotoiletkenlik ölçüm numune tutucusu

4

5

Hidrotermal numune tutucusu

adet

1

1

adel

3.Numune tutucusunun probun uzunluğu 50 mm
olmalldlr
4.Numune tutucusunun prob ucunun kallnllğl 10
mjkrometro olmalldlr.
5.Prob holdğr ile elektronik ayglt cihazlna uygun
olmall ve aynı anda hem lV ve hem de c-V ölçümü
yapllabilmelidir.
6.Probe holde ile boya kablo değişimi olmadan duyarll
gün6ş plli , silisyum güneş pili, diyoi, fotodiyot va
transistörlerin l-V ve c-V ölclimleri yaD|labilmelidir.
7.Problar araslndaki m6saf€ 40 mm olmalıdlr.
8.Problar z vönünde 12 mm hareket etmelidir,
9,Probla. xiönündo 40 mm hareket etmelidir
10.Problar y yönünde 25 mm harekel €tnelidir.
11.Prob holderin boyutlan 132.5 x 132.5 x 66 mm
12.Numune tutucu rotoileüonlik ölçüm cihazlna
takllabilmelidir ve cihazl çallştlrmalldIr.
13. Numune tutucusu Yerii olmalldlr,
1.Hidrotermal numune tutucu paslanmaz ç6likt6n
yapllm|ş olmall ve hidlomtermal cihazlna UygıJn Ve
cihazl çallşılrmalldIr.
2.Maksimum slcakllğl 300 'c olmalıdll
3.slcakl|k dijital slcakllk kontrolörü ile yapllmall
4,cihazln mullicurve islemi yapabilmelidir,
5,sistemin üretim işlemini tamamIad lğlnda otomatik
olarak kapanmaİdlr,
6.cihazln çallşma sistemi A-M=AX|+BX6 işlemine göre
çallŞmalldtr,
7,cihazın çift gaz ghişi olmalldlr.
8.cihazln step ıim6 olmalldll,
9.cihazln slcakllk kontrol ünlıesi bulunmah
'lo.cihaz lsltma hlzlna bağll ola.ak kontrol edilmeli
cihaz otomatik oIarak
1 1.Reaksiyon tamamlandlğl-ndan
kapalllmalldlr.
12.cihazta birlikte '10 Adet t€flon numune holderi

veilmelidir.
13.cihazln tonon kaplann|n boyutlan iç çapl: 35.35
mm. dls capl:44 mmyüksekliği:go.24 mm ve et

l

kahnllöı 8.65 mm olmaİdlr.
14,cihaz|n ölçüleri ğtŞ çapı 59 mm. yüksekliği 89 mm.
üsl Aap| 69 nim vo göbek çapı 109, 78 mm olmahdlr,
15.Cihazln ısıtma hlzl olmaİdlr ve istenilen değere
avadanabilmolidir.
16.cihazla birliküd 1o Adet yüksek slcakkk contasl
vorilmeIidil.
17,cihazln baslnç qdstergesi olmalı
18.sistemin baslncl ayrlğj dlşarldan konlrol edilebilir
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IEEE488-usB kabIo

5

adet

olmalldll.

1g.Baslnç göstergesi 3oo baİ Voya daha yukan
olmalldlr
20-cihaz verli üretim olmalldll ve teslimat slraslnda
ürotlcifima üretim belgesini ibraz etmehdir.
21.220 V ile çallşmall
solar simülatör cihazlna uygun olmall vo kablonun
software olmalı. kablo softwarc §olar simüıatör cihazlnl
bilqisavar ile çallŞtlrmalldIr.
1.Fotodlyoı kitleri 3 lnç boyutunda olan p,tipi si den
oIuşmalIdIr.

7

Fotodiyot kitleri

50

adet

2.Fotodivot kitlorinde 100 adet diyoI yap|mlna uygun
maskeier olmalldlr. oiqitler 10 adet 5 inç çaplnda
silisvıJm wafer|ar üzoiinde 20 miklometre ve 50
mikiom€tro kanal qonişliğinde hazlülanmaİdlr.
3-s6nsör hazlrlama alnaşlar| için maske l00
mlkromelre kallnlıkİ 100mmx1Oomm boyut|u
paslanmaz çelikton yapılm!Ş olmalıdır
4.Kontak intordioit d6klindeblmaİ ve kanal uzunluğu
20 mikrometrE vÖ kanal genişliği 50 mikrometre
olmalldl..
5.ir.laske üzerinde toptam 50 interdigil olmahdlr,
Dioitlerin uzunIuöıJ 100 miklomeke olmalldlr
6-sol;r simülalörün!e kullanllacak kitler ve cihaza
uygun olmalldlr

