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Rezumat: În articol sunt descrise unele sisteme optomecanice și analizate avantajele utilizării 

acestora. Este examinat un atom artificial pompat laser, plasat pe o bară nanomecanică intercalată într-

o cavitate. Sunt discutate avantajele utilizării unui astfel de sistem și sunt prezentate fenomenele de răcire 

cuantică și de corelații cuantice. 
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Abstract: In the paper, some optomechanical systems are described and advantages of their use 

are analysed. It is examined a laser-pumped artificial atom placed on the nanomechanical rod in a 

cavity. Both the advantage of using such systems and quantum correlations and quantum cooling 

phenomena are discussed. 
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Tot ce ne înconjoară – de la particule elementare, atomi, molecule, virusuri, bacterii, 

libelule, mamifere, planete, stele și galaxii – poate fi clasificat după diferiți parametri fizici cum 

ar fi dimensiune, masă, energie/temperatură, forță de interacțiune etc. Dimensiunile liniare ale 

unui obiect influențează, atât caracteristicile acestuia, cât și modul în care trebuie tratat. 

Mecanica cuantică este asociată, de regulă, cu particulele microscopice, cum ar fi electroni, 

atomi sau fotoni. Mecanica clasică, la rândul său, tratează particule mari, cum ar fi, de exemplu, 

bilele de biliard, valurile de pe lacuri sau sistemul solar. În ultimul timp, un loc intermediar în 

clasificarea domeniilor cognitive ale fizicii îi revine 

fizicii mezoscopice, ale cărei obiect de studiu sunt 

corpurile intermediare între cele macro- și micro-scopice 

[1]. Corpurile mezoscopice sunt macroscopice în sensul 

că ele conțin un număr mare de particule și sunt 

artificiale în sensul că sunt construite de om. Acestea pot 

reprezenta de la micro- și nanocircuite electromagnetice 

la atomi artificiali, rezonatoare mecanice, sisteme mixte 

etc. Parametrii care îi imprimă sistemului un 

comportament cuantic depind de proprietățile acestuia și 

pot fi influențați la etapa de construire a sistemului. 

Fizica mezoscopică este o nouă arie a cercetării în care 

se manifestă noi fenomene fără echivalente în lumea 

microscopică [2]. 

Fig. 1. Galvanometru cu oglindă 

folosit pentru poziționarea razei 

laser, utilizat în stereolitografie sau 

scanarea 3D. Sursa: Wikipedia 
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O clasă aparte a 

corpurilor mezoscopice o 

constituie sistemele 

optomecanice. Acestea 

reprezintă ansambluri de 

subsisteme optice și mecanice 

care interacționează între ele. În 

sens clasic (macroscopic), sunt 

cunoscute diverse sisteme 

funcționale, cum ar fi 

dispozitivul cu balanța de 

torsiune utilizată atât de 

Coulomb [3], cât și de 

Cavendish [4] la descoperirea 

unor legi sau determinarea unor 

constante. În ambele 

dispozitive, o oglindă devia raza lumină, iar poziția luminos indica cu mare precizie unghiul, 

respectiv, forța care apărea în firul torsionat. În aceste sisteme influența razei de lumină asupra 

stării brațelor balanței putea fi neglijată. Un sistem similar utilizat pentru măsurări electrice de 

precizie – galvanometrul cu oglindă, a căpătat funcția de actuator și este utilizat pentru 

poziționarea cu precizie a oglinzii, respectiv, a razei unui laser, vezi figura 1. Mai mult, o oglindă 

plasată pe pârghia (cantileverul) unui microscop de forță atomică schimbă direcția unei raze laser 

în dependență de amplitudinea și frecvența de oscilație mecanică a pârghiei. Ultimele mărimi 

depind de forma și tipul structurii analizate, plasate sub vârful cantileverului, astfel se poate 

obține informație despre probă din poziția spotului laser [5, 6], vezi figura 2.  

În sens mezo- și micro-scopic, sistemele optomecanice sunt sisteme în care radiația (nu 

obligatoriu din domeniul vizibil) interacționează cu un ansamblu mecanic și se influențează 

reciproc. La o scară mai mică a dispozitivelor, radiația exercită, în particular, o presiune care nu 

poate fi neglijată și influențează parametrii de interes ai întregului sistem. Astfel, apar noi efecte 

care pot fi exploatate în diverse ramuri ale științei și tehnicii [7, 8]. 

Dacă plasăm două oglinzi paralel una cu alta, acestea formează un rezonator (sau o 

cavitate), pentru care distanța dintre oglinzi este corelată cu radiația care se reflectă de la o 

oglindă la cealalta. În cazul în care una dintre oglinzi (sau ambele) oscilează în jurul poziției de 

echilibru, se încalcă condițiile pentru formarea undei staționare. Astfel, se realizează cuplarea 

dintre modurile
1
 de oscilație mecanice și optice. Detectarea fenomenului de răcire cuantică a fost 

realizată de Braginsky și echipa sa [9] acum o jumătate de secol, iar ulterior au fost dezvoltate 

scheme de cuplare optomecanică, inclusiv, de exemplu, cu rezonatoare de microunde. În prezent 

sunt cunoscute mai multe tipuri de sisteme optomecanice – oglinzi oscilatorii, bare, membrane, 

microtoroide, excitate sau nu de radiație coerentă externă. Sistemele optomecanice permit 

combinarea sinergetică a proprietăților subsistemului optic și a celui mecanic, deschizând noi 

orizonturi ale cunoașterii fundamentale și largi posibilități pentru științele aplicative. Aceste 

sisteme pot avea mase, dimensiuni și frecvențe cu un spectru larg de valori măsurate: de 

exemplu, de la ag, nm, GHz utilizați ca biosenzori, la kg, m, Hz în detectori de unde 

gravitaționale [7, 8, 9]. Cercetarea teoretică și realizarea experimentală a diferitelor structuri 

optice- cuantice- mecanice prezintă un interes științific și practic în sensul acționărilor în regim 

cuantic. Acestea ar putea permite obținerea de noi cunoștințe legate de decoerența obiectelor 

masive, măsurări ultrasensibile, crearea de dispozitive fotonice integrate care sunt elementele 

                                                 
1
 Un mod reprezintă un fel în care se propagă unda în condițiile date. Pl. moduri (eng. mode, rus. мода) 

Fig. 2. Schema unui microscop de forță atomică. Oscilațiile 

cantileverului, determinate de suprafața probei analizate, sunt 

detectate cu un fotodetector și o rază laser. Sursa: [6] 
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cheie ale informaticii cuantice [8]. 

Sistemele optomecanice care conțin 

și elemente descrise de mecanica cuantică, 

cum ar fi un atom, prezintă avantaje atât 

legate de parametrii de cuplare suplimentari, 

cât și de apariția unor noi fenomene și efecte 

[10, 11, 12, 13]. În calitate de exemplu, 

putem analiza un sistem optomecanic format 

dintr-o bara elastică de dimensiuni micro- 

sau nanometrice (numită și rezonator 

nanomecanic – RnM), pe care este plasat un 

atom artificial
2
, intercalată într-o cavitate 

optică (v. figura 3) [16]. La excitarea 

punctului cuantic cu lumină coerentă se 

manifestă efecte suplimentare față de cazul 

unui sistem cu oglinzi oscilante. Oscilațiile 

barei deformează atomul artificial, iar 

aceasta duce la modificarea nivelurilor 

energetice
3
 ale atomului artificial. Excitarea 

cu lumină coerentă de frecvența L , în 

dependență de valoarea frecvenței cavității 0  

și frecvența oscilațiilor mecanice 0 4
, duce la 

un dezacord albastru sau roșu al frecvențelor. 

În cazul dezacordului albastru (Fig. 4 a) 

atomul absoarbe un foton laser, dar emite un 

foton în cavitate și un fonon în bara 

rezonatoare. În acest caz, se atestă fenomenul 

de corelații cuantice, adică are loc influențarea 

vibrațiilor rezonatorului nano-mecanic cu 

radiația laser, prin intermediul punctului 

cuantic. În mod direct radiația laser ar 

influența prin presiunea luminii, exercitată 

                                                 
2
 Un atom artificial (punct sau dot cuantic, qubit) este un conglomerat format din circa 10

6
 atomi / molecule care, din cauza 

limitării dimensionale, are niveluri energetice discrete. În unele situații pot fi create condiții pentru tranziții doar pentru două 

niveluri, deși exista și altele. În acest caz vorbim despre un atom artificial cu două niveluri. Qubit – (eng. quantum bit) bit 

cuantic este unitatea de măsură a informației în informatica cuantică. În literatura de specialitate, acest termen a căpătat, prin 

extindere, sensul de dispozitiv care operează / stochează informația. Qubitul este modelat deseori printr-un sistem cuantic cu 

două niveluri. Spre deosebire de dispozitivul care operează cu biți clasici, realizat printr-un dispozitiv de tip trigger (bistabil) 

cu două stări distincte, qubitul se poate afla în stările fundamentală g , excitată e  sau superpoziției stărilor g și e  [14]. 
3
 Într-adevăr, din punct de vedere al mecanicii cuantice, atomul artificial este o groapă de potențial, în modelul cel mai simplu, 

cu pereți infiniți. Nivelurile energetice sunt 
2 2 2
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4
 Frecvența oscilațiilor mecanice   , numită și frecvența fononică, este mult inferioară frecvențelor radiației laser sau a 

cavității. Fononul este o pseudo-particulă care cuantifică vibrațiile mecanice [15]. A nu se confunda cu fotonul! 

Fig. 3. Un atom artificial excitat laser este 

plasat pe un RnM, intercalat într-o cavitate 

optică. Frecvența radiației laser este  , 

frecvența de tranziție a punctului cuantic – , 

iar frecvențele cavității și a rezonatorului 

nanomecanice sunt respectiv   și . 

a)     b) 
Fig. 4. Dezacordul frecvențelor laser, 

cavitate, fononice. 
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asupra barei, dar fără modularea frecvenței oscilațiilor mecanice și, din cauza dimensiunilor 

nanometrice, cu o amplitudine foarte mică. 

Pentru situația prezentată în figura 4 b, radiația laser are o frecvență ușor inferioară față 

de frecvența cavității, 

ceea ce va duce la 

absorbția unui foton laser, 

a unui fonon al RnM și 

emiterea unui foton în 

cavitate. Din punct de 

vedere energetic, 

absorbția fononilor barei 

rezonatoare, va duce la 

micșorarea temperaturii 

acesteia [17]. Mai mult, 

emiterea fotonului în 

cavitate permite 

detectarea fenomenului 

de răcire.  

Prezența sau 

absența cavității 

rezonatoare nu modifică 

obligatoriu clasificarea 

sistemelor optomecanice. 

Un sistem optomecanic 

fără prezența unei cavități, figura 5, este studiat în [18]. Astfel, în modelul analizat se observă o 

creștere a cuplării și corelații mai puternice determinate de numărul mai mare de atomi artificiali. 

Sistemele optomecanice se află la confluența unor domenii și, pe lângă faptul că 

moștenesc proprietăți din fiecare domeniu, pot combină armonios sau genera, uneori 

imprevizibil, noi proprietăți. Având în vedere provocările determinate de limitarea și reducerea 

resurselor naturale sau energetice, studiul sistemelor mixte va permite rezolvarea mai multor 

probleme stringente – de la problema reducerii consumului de energie la probleme legate de 

procesări ale informației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Pe un rezonator nanomecanic este plasat un sistem din N 

puncte cuantice identice, independente, excitate din exterior de o 

radiație coerentă. Frecvența de tranziție a punctului cuantic este , 

radiația laser are frecvența , iar RnM oscilează unimod cu 

frecvența . 
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