انتشار گزارش بازار «مترولوژی نوری»

خالصه:
گزارشی در حوزه بازار مترولوژی نوری منتشر شده که در آن بازار این حوزه تا سال  2020مورد بررسی قرار گرفته
است .یکی از موضوعاتی که این گزارش به آن میپردازد چالشهای این حوزه است که کمبود اوپراتور ماهر در جهان
یکی از این چالشها است.
متن:
اخیرا گزارشی با عنوان « بازار مترولوژی نوری -تحلیل بازار ،ابعاد ،رشد ،روندها و پیشبینی -از  2014تا  »2020منتشر
شده که در آن بازار جهانی مترولوژی نوری مورد بررسی قرار گرفته است .این گزارش توسط موسسه ترانسپرنسی
مارکت ریسرچ ( )Transparency Market Researchتهیه شده است.
در این گزارش مروری بر تاریخچه بازار جهان مترولوژی نوری ارائه شده و پارامترهای تاثیرگذار روی رشد این بازار
بین سالهای  2014تا  2020مورد بررسی قرار گرفته است .این اطالعات از منابع صنعتی گرفته شده و راهنمای خوبی
برای شرکتها و سرمایهگذاران خواهد بود.
در مترولوژی نوری از برهمکنش میان نور با جسم برای اندازهگیری ویژگیهای نامشخص ماده استفاده میشود .این
یک فناوری منحصر به فرد است که اندازهگیری را با نور انجام میدهد .در این اندازهگیری نور بدون هیچ تماس
فیزیکی میان دو حسگر عبور میکند .برای اندازهگیری از منبع نوری دیگر مانند لیزر استفاده میشود که به سوی نمونه
تابیده میشود .با استفاده از یک الگوریتم خاص که در یک نرمافزار قرار داده شده امکان اندازهگیری دقیق فراهم
میشود.
مترولوژی نوری امکان اندازهگیری در حجمهای بسیار بزرگ را فراهم میکند .همچنین در این روش این امکان وجود
دارد که نور را روی یک بخش با دقت باالیی متمرکز کرد .بنابراین تقاضا برای مترولوژی نوری در حال افزایش بوده و
صنایع مختلفی نظیر خودروسازی ،هوافضا و پزشکی به دنبال استفاده از این فناوری هستند .عالوبراین ،مترولوژی نوری
توسط شرکتهای نیمههادی به وفور در حال استفاده است.
کاربرد اصلی مترولوژی نوری در کالیبراسیون حسگرها بوده و همچنین از آن در مترولوژی نقطه لیزر ( laser
 ،)speckle metrologyتست کیفیت سطح پولیش خورده ،فتوگرامتری و پردازش سیگنال حسگرها میتوان استفاده
کرد.
بازار جهانی مترولوژی نوری را میتوان به بخشهای زیر تقسیمبندی کرد:
اسکنرهای لیزری ،میکرومتری لیزری ،ماشینهای اندازهگیری بصری
در این بازار کمبود اوپراتورهای ماهر وجود داشته و تجهیزات موجود کاربردهای مناسبی ندارند .یکی از چالشهای
بزرگ این حوزه فقدان یک سیستم جهانی برای این بخش است.
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