UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ALTYAPI YETENEKLERİ

Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Laboratuvarları

Uydu Tasarım Ofisi

– 10.000 Sınıfı Temiz Oda
– Görev Analiz ve Tasarım Ofisi
– 1 Tonluk Vinç
– Yüksek Başarımlı Bilgisayar Sistemleri
– Isıl Vakum Test Odası
– Uydu Entegrasyon Araçları
– Modül Düzeyi İşliği
– Test ve Ölçüm Cihazları
– Düzgün Akış (Laminar Flow) Kabini
– Prototip Elektronik Kart Kazıma-Üretme Cihazı

Uydu Dinamik Ortam Simülatörü (UDOS)
Temel işlevi, Yönetim Belirleme Kontrol Sistemi (YBKS) uçuş
yazılımının, fırlatmadan önce, uçuş bilgisayarı üzerinde
doğrulanmasıdır.
• Uydu dinamiğini simüle ederek, uçuş bilgisayarı tarafından
uyduya gönderilen kontrol komutları karşısında uydunun
yönelimini simüle eder, yeni yönelime karşılık algılayıcı verilerini
günceller.
• Bilgisayar üzerinde koşan bir yazılımdır.
• Bir USB-CAN veri yolu dönüştürücüsü ile uçuş bilgisayarına (OBC)
bağlanarak uçuş yazılımının test edilmesini sağlar.

Düzgün Akış Kabini ve Fırın
Temiz odanın Montaj
bölümünde; bir adet 100
Sınıfı düzgün akış kabini ve
ilgili kimyasal uygulamaları
hızlandırmak amacıyla bir
adet fırın bulunmaktadır.

Düzgün Akış Kabini daha hassas ortamlar gerektiren durumlar,
özellikle optik uygulamaların montaj işlemleri için kullanılmaktadır.

Özel Koşullara Uygun Depo ve Depo Yönetim Sistemi
Uydu üretiminde kullanılacak ve özel koşullarda saklanması ve
izlenmesi gereken malzemeler için uygun nem ve sıcaklık ortamını
sağlayan Depo ve “Depo Yönetim Sistemi (USTA)” adlı yazılım
sayesinde malzeme takibi kolaylıkla yapılabilmekte, kaynakların
etkin şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Isıl Vakum Test Odası
1500 mm x 1200 mm (Ç x D) boyutlarında
ve “ECSS-E- 10-3A Testing” standardına
uygun olarak test yapabilecek yetenekte
bir uzay simülatörüdür.

Isıl vakum test odasının teknik özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
• Model: HVT2100 -70/125 MC
• Oda Tipi ve Boyutları[mm]: Yatay silindir, (Ç x D) 1500 mm x 1200 mm
• Pompalama Sistemi: Kriyojenik Pompa & Basınç, 8 saat içinde 3 x 10-7 mbar’a düşer
• Sıcaklık Aralığı ve Değişimi: En az : -70 °C En fazla : +125 °C, ~2 °C / dak

Buhar Fazlı Lehimleme Cihazı
Temiz odanın 100.000 Sınıfı bölümünde (“final airlock”) 1 (bir)
adet buhar fazlı lehimleme cihazı mevcuttur. Cihaz ile azami 540 x
340 x 80 mm boyutlara sahip baskı devre kartlarının montajını
yapılabilmektedir.

Isıl Döngü Odası
Uydu çalışmalarında kullanılmak üzere kurulan 10000 (ISO Sınıf 7)
Sınıfı Temiz Odada ESA standartlarında (ECSS-Q-70-08, ECSS-Q70-08, ECSS-Q-70-18, ECSS-Q-70-28, ECSS-Q-70-38, ECSS-Q-70-26 &
70-30) üretim ve işletim yetenekleri mevcuttur.

Uydu çalışmalarında kullanılmak üzere kurulan 1000 (ISO Sınıf 6) Sınıfı Temiz Odada ESA standartlarında (ECSS-Q-70-08, ECSS-Q-70-08,
ECSS-Q-70-18, ECSS-Q-70-28, ECSS-Q-70-38, ECSS-Q-70-26 & 70-30) üretim ve işletim yetenekleri mevcuttur.

TÜBİTAK UZAY S+X Bant Yer İstasyonu

Güvenilirlik Laboratuvarı

Yeni nesil S+X Bant Yer İstasyonu’nda ise Uzaktan Algılama
Uydusu’nun kontrolü ve bu uydudan veri aktarılması
amaçlanmaktadır. Yer istasyonu:
• S-Bant alıcı/verici ve X-Bant alıcı haberleşme sistemlerine,
• Veri iletiminde 5.5 m çanak anten, anten kontrol,
Uzölçüm/ uzdenetim kontrol ve veri depolama sistemlerine sahiptir.

• RoHS direktifine uygun kurşunsuz lehim ile üretilen uzay, askeri
veya ticari elektronik ürünlerin güvenilirlik değerlendirmesi,
• Elektronik ürünlerin komponent, kart veya sistem seviyesinde
değerlendirmesi,
• Güvenilirlik ve ömür tahminlerinde hata oluşumu ve hatanın kaynak
tespiti, etkisi ve kritiklik analizi, en kötü durum analizi,
elektronik parçalara stres analizi çalışmaları,
• Uygun yazılım araçları kullanılarak ömür tahmini ve güvenilirlik
modellenmesi,
• Sıcaklık, basınç, titreşim ve güç çevrimi streslerini kapsayan
hızlandırılmış ömür testleri ile üründeki zayıf noktaların tespit
edilmesi ve ürünün iyileştirilmesi yapılmaktadır. Testler, IPC,
JEDEC,MIL,IEC ve ESA standartlarına uygun olarak yapılabilmektedir.

Haberleşme Sistemi Özellikleri – İletişim Frekansı
S BANT Rx: 2.2 - 2.3 GHz
X BANT: 8.025 – 8.375 GHz
Tx: 2.04-2.16GHz
VHF Rx: 145 MHz
UHF Tx: 433 MHz

TESİS GÜVENLİK
TÜBİTAK UZAY, yürüttüğü projelerde gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmasına önem vermektedir. Bu
kapsamda enstitümüz “Tesis Güvenlik” ve “Tesis
Üretim ve İşletme” belgelerine sahiptir.

ISO 9001
Kurum faaliyetlerimiz ISO 9001 standartlarına uygun bir şekilde
yürütülmektedir.
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