ساخت تداخلسنجی برای ارزیابی عملکرد تجهیزات
خالصه:
آزمایشگاه ملی فیزیک ابزاری ساخته است که با استفاده از آن شرکت کوئینزگیت میتواند محصوالت خود را از نقطه
نظر عملکرد و مترولوژی مورد ارزیابی قرار دهد.
متن:
آزمایشگاه ملی فیزیک ( )NPLهمکاری درازمدتی با شرکت کوئینزگیت اینسترومنتس ( Queensgate
 )Instrumentsدر حوزه مترولوژی نانومقیاس دارد .آزمایشگاه ملی فیزیک و کوئینزگیت اخیرا پروژه مشترکی را با
هم به اتمام رساندند که در آن آزمایشگاه ملی فیزیک اقدام به ساخت دستگاه تداخلسنج نوری با هدف ارزیابی
عملکرد تجهیزات نموده است .این دستگاه به محققان شرکت کویئزگیت امکان میدهد تا عملکرد استیجهای
دستکاری کننده در مقیاس نانومتری را مورد بررسی قرار دهند.
این ابزار در حال حاضر توسط تولیدکنندگان بزرگ نیمههادی در جهان و دیگر صنایع فناوری باال مورد استفاده قرار
میگیرد .از این ابزار در حوزههای مختلف از جراحی روباتیک تا آزمایش هارددیسکها استفاده میشود.

صنعت ذخیرهسازی اطالعات نیاز به تغییر در بخش آزمایش هارددیسکها دارد به طوری که با افزایش دانسیته
اطالعات این نیاز جدیتر شده است .افزایش دانسیته اطالعات موجب شده تا فشار بیشتری روی سیستمهای
دستکاری مورد استفاده در بخش کنترل و آزمون محصول باشد .کوئینزگیت به دنبال ابزاری بود که با استفاده از آن
بتواند وجود آسیبها را روی این محصوالت شناسایی کند.

مترولوژی دقیق در مقیاس نانو از بخشهای بسیار مهم در این حوزه است .آزمایشگاه ملی فیزیک در حوزه مترولوژی
جابهجایی نانومقیاس با استفاده از تداخلسنجی اشعه ایکس و نوری فعالیت دارد .از این روش برای مشخصهیابی
استیجهای دستکاری نانومقیاس استفاده میشود.
این ابزار جدید که توسط آزمایشگاه ملی فیزیک به عنوان یک شرکت بیطرف ساخته شده ،نشان میدهد محصوالت
کوئینزگیت الزامات از پیش تعیین شده را داراست.
کیت دیلی مدیرعامل شرکت الکترون تکنولوژی ( )Electron Technologyمیگوید « :کمکی که ما از آزمایشگاه
ملی فیزیک دریافت کردیم بسیار ارزشمند است .این کمک به ما امکان میدهد تا استیجها و همچنین مترولوژی
مورد است فاده در خط تولید خود را بررسی و تایید کنیم .با این ابزار ما میتوانیم محصوالت با کارایی باالتر به بازار
عرضه کنیم».
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