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Bu standart çevre gerilmeler ömrünün tüm aşamalarında malzeme üzerinde gerçekleşen etkileri göz 

önünde bulundurularak malzeme satın alma programı planlama ve mühendislik yönünü içerir. Önemli bir 

not bu doküman tasarıma veya test özelliklerine direk olarak cevap vermez. Aksine bu doküman sayesinde 

tasarlanması planlanan sistemin gereksinimlerine göre malzeme tasarımlarını ve test yöntemleri hakkında 

yol gösterir.  

 

Yönetim Planı Geliştirme Mühendisliği 

 Zamanlama görevleri 402-406, destek görevleri

 Test donanımlarında alternatifleri belirle

 Test donanımlarının alternatiflerini belire

( maliyet, fayda, risk analizlerini)

Yaşam Döngüsü Çevre Profili Hazırlama  

 Geçerli hizmet kullanıcısı için hizmet profili

 Uygulanabilir çevre koşullarını belirlemek

 Depolama, taşıma ve operasyonel ortamları 

dikkate al

Operasyonel Çevre Belgelerini Hazırlama  

 Gerçek Dünya platformunun karakteristiğini 

dokümantasyon et

 Veri tabanları, modeller ve simülasyonlardan veri 

topla

 Kalan veriyi el ile ölçüm yaparak elde et. 

Çevre Sorun ve Kriterleri Belirle  

 Görev sonuçlarına dayanmaktadır.

 Kriterleri ve sorunları listele

 Gerekçelerin nedenlerini sırala
Donanım 

veya Yazılım 

test? 

Hayır Alternatif 

 Alternatif seç.

 Seçilen alternatifin iş 

zaman plan ayarlaması 

Çevre test ve değerlendirme planı 

Detaylı Test Planı Hazırlama 

 Laboratuvar test planları, standart kullanım için 

test yöntemlerin belirlenmesi.

 Test planlarının gereksinimlerinin belirlenmesi.

 Alternatif açıklama modülleri

Evet 

Çevre Testleri 

 Laboratuvar testleri ve seçilmiş teknik testlerin 

yapılması 

 Saha / Filo testleri için seçilmiş testleri 

uygulayın 

 Alternatif execute yöntemler

Çevre Test Raporları Hazırlama 

 Laboratuvar test raporları için şablon 406 

kullan

 Saha / Filo testleri için seçilmiş test şablon 

formatlarını kullan

 Alternatif execute raporlamaları incele
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Bu doküman malzeme satın alma sürecinde etki eden 3 temel grubun işlevlerini destekler. Bu grupların her 

biri başarılı malzeme tasarım, test ve çevresel değerlendirmeler hakkında kritik öneme sahiptir. Her grubun 

gerçekleştirmek için farklı görevleri olmasına rağmen her grup diğerinden bağımsızdır ve kendi arasında 

değerlendirme yapılabilir.  

a. Amaçlanan operasyonel ortamlarda gerektiği gibi olan sorumlulukları sağlamaktır malzeme satın

alma programı yöneticileri çalışacaktır.

b. Çevresel test mühendisliği uzmanları (EES) malzeme geliştiricilerine satın alma sürecinde

malzemeler üzerinde uygulanacak beklenen çevresel stresler / kısıtlamaları için malzeme

tasarımlarına ve test sistemlerinin tasarımlarına yardımcı olarak satın alma programına destek

verecektir.

c. Tasarım, test ve değerlendirme analistleri, mühendisler ve özel tasarımlar ve testler odaklanarak

kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarım elde edilmektedir.

      MIL-STD-810G 

 ÇEVRE TASARIM / TEST 

 UYGUNLUK KILAVUZU

 

 Görev tablosu ihtiyacı

 Operasyonel gerekesinim

belirlenmesi

 Sistem mühendisliği ve

yönetim planı

 Test geliştirme planı

 Çevresel test mühendisliği yönetim

planı belirlenmesi

 Yaşam döngüsü çevresel profili

 Operasyonel çevresel tasarım / test

ihtiyaçları belirlenmesi

 Çevresel test plan ve raporlarının 

yapılması

 Mühendislik tasarımı ve 

özellikler

 MIL-STD-810G laboratuvar

test metotları

 Doğal çevresel alan test

imkânları ve işlemleri

Program 

Yöneticisi 

Çevresel Test 

Sistemleri 

Mühendisi 

Tasarım/Test 

Mühendisi & Tesis 

Operatörleri 
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Uygulama 

a. Bu standartta açıklanan uygulama süreci, askeri ya da ticari uygulamalar için geliştirilen tüm

materyal veya malzeme satın alma döngüsü boyunca geçerlidir (sistematik çeşitli çevresel faktörler

hizmet ömrü boyunca belirli bir malzeme sistemi üzerinde sahip olabileceği olumsuz etkileri göz

önünde bulundurarak)  Bir veya birden fazla Müttefik ülkelerin Müttefik sistemleri veya

malzemelerinden, ve kooperatif gelişim fırsatları alımlar veya modifikasyonlar kullanıcıların birlikte

çalışabilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için yol haritası sunmaktadır.

b. Birinci bölüm hizmet hayatlarında görmeyi beklediğiniz iklimsel, şok ve titreşim ortamların streslere

olacak sistemlerini elde etmek için disiplinli, özel bir yaklaşım ortaya koyabilmektir. Bu çevresel test

mühendisliği açısından kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan malzemelerin tedariki için temel

işlemler Şekil 1-1 üzerinde tasvir edilmiştir.

c. İkinci bölüm çevresel test uygulamaları işleminin bir parçasıdır. Bu uygulama bilgi, çevresel stres

verilerini ve laboratuvar test yöntemleri içerir. Yöntemleri içerdiği çevresel veriler yardımcı olabilir,

ancak malzeme servis ömrü boyunca karşılaşacakları çevresel streslere tanımlamak için özel olarak

kullanılan olmamalıdır. Bu özel materyel ve tanımlanmış yaşam döngüsü analizleri ve testleri

uygulamalı mühendislere yardımcı olacaktır. Bir malzeme sistemi geniş kapsamlı olması

gerekmektedir. Bu standartta yöntemlerin tümünü dışarıdan kontrol etmek için geçerli değildir; ne

de geçerli bir yöntem değiştirilemez olarak yönteminde çevresel stres verilerini test kriterleri ve

prosedürleri kabul edilmektedir.

d. Üçüncü bölüm dünyada çeşitli iklim bölgelerinde yaşam döngüleri boyunca kullanılan araştırma,

geliştirme, test ve değerlendirme (RDTE) koşulları, malzemelerin gerçekçi göz (başlangıç noktası)

için planlama rehberlik sağlar. İlgili belgeler ile amaçlanan kullanım alanlarında ömrü boyunca

bulunabilir muhtemel çevre koşullarında malzemelerin geliştirme hedefini gerçekleştirmek

yardımcı olacağı düşünülmüştür.

Bu standart rehberlik ve test yöntemleri için tasarlanmıştır: 

 Çevresel stres dizileri, süreleri ve maddi yaşam döngüleri seviyelerini tanımlayın.

 Materyal ve çevresel yaşam döngüsüne uygun analiz ve test kriterlerini geliştirmek için kullanılır.

 Çevresel streslere, maruz kalınan yaşam döngüsü sonucunda malzeme performansını

değerlendirin.

 Ürün tasarımını, malzeme, üretim süreçleri, paketleme teknikleri ve bakım yöntemleri eksiklikleri,

eksiklikleri ve kusurlarını tespit edin.

 Sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu inceleyin.




