ایجاد زیرساخت برای تحقق رؤیای کامپیوتر کوانتومی
خالصه:
مرکز نیمههادی و سیستمهای کوانتوم هیبریدی بودجهای  2.7میلیون پوندی به آزمایشگاه ملی فیزیک ( )NPLو مرکز
رویال هولووی در دانشگاه النچستر اختصاص داده است تا با استفاده از آن ،زیرساختهای الزم برای ساخت حسگری
حساس فراهم شود .این ابزار میتواند در ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده شود.
متن:
اخیراً حمایت مالی از سوی مرکز نیمههادی و سیستمهای کوانتم هیبریدی به آزمایشگاه ملی فیزیک ( )NPLو دانشگاه
النچستر اختصاص داده شده است تا با استفاده از آن ابزار حسگری حساس تولید شود .این ابزار برای تولید کامپیوترهای
کوانتومی ابررسانا مناسب است.
این حمایت مالی به مبلغ  2.7میلیون پوند بوده که از آن برای تاسیس یک مرکز نانوساخت و تجهیزات اتاق تمیز استفاده
خواهد شد .در این مرکزنانوساخت جدید ،سیستمهای لیتوگرافی پرتوالکترونی بسیار پیشرفته مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .لیتوگرافی پرتوالکترونی برای ایجاد الگو در فرآیند تولید ادوات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد .با
استفاده از این دستگاه میتوان ساختارهای نانومقیاس روی سطح ایجاد نمود.
الکترونیک کوانتومی ابررسانا کاربردهای وسیعی در بخش حسگری خواهد داشت به طوری که امکان کار در
استانداردهای بسیار باالتر از محدودیتهای کوانتومی را فراهم خواهد کرد .فناوری کوانتم ابررسانا میتواند برای
ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده شود ،کامپیوترهایی که برای حل مشکل کامپیوترهای کالسیک ساخته می شوند.
این امکانات جدیدی که ایجاد خواهد شد برای تحقیق و توسعه ادوات کوانتومی ابررسانا مورد استفاده قرار خواهد
گرفت و استفاده از آن برای شرکتها نیز آزاد است .پیش بینی میشود که این امکانات و زیرساخت از تابستان 2017
قابل بهرهبرداری باشد.
پاول هوگ از مدیران رویال هولووی میگوید « :ما از این که موفق به دریافت این حمایت مالی شدیم بسیار خرسند
هستیم .ما و همکارانمان در آزمایشگاه ملی فیزیک روی این حوزه سرمایهگذاری زیادی کردهایم به طوری که تا کنون
تجهیزات مختلفی خریداری شده است .با این زیرساخت جدید ،محققان ما میتوانند در سطح اول جهانی در این حوزه
به تحقیق به پردازند».
فیل میزون از دیگر محققان رویال هولووی میگوید« :مرکز سیستمهای کوانتومی و ابررسانا یکی از پیشگامان بریتانیا در
بخش تحقیقات کوانتومی است .امیدواریم این حمایت مالی و ایجاد زیرساخت بتواند مسیر همکاری بیشتر ما را با دیگر
گروههای تحقیقاتی در بریتانیا هموار کند».
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