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Figure 1: Delayed choice experiment via two photon quantum entanglement menunjukkan sifat dualitas

partikel gelombang yang tak bergantung ruang dan waktu, Florian Kaiser, et.all., Entanglement-Enabled

Delayed-Choice Experiment. Science 2 November 2012: Vol. 338 no. 6107 pp. 637-640 [1]

1



Abstract

This tutorial on quantum mechanics covers the first of a two volume material that is designed for the

Indonesian student. It is written in a pedagogical approach. The two standard intepretations of quantum

mechanics are described in the beginning of the text. Analogies with classical physics are maintained. The

mathematical methods are introduced gradually, accompanied by the related physical phenomena. The

connections between theory and experiment are discussed.

Abstrak

Tutorial mekanika kuantum ini mencakup satu dari dua volume materi tutorial yang disusun secara

pedagogis. Intepretasi standar mekanika kuantum dijelaskan di awal. Konsep konsep abstrak mekanika

kuantum didekati via analogi mekanika klasik. Formulasi matematika dirumuskan bertahap dan

berdampingan dengan fenomena fisika. Keterkaitan eksperimen dengan teori dijelaskan.
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untuk Mina dan Minnie

I don’t understand the physics behind (love) but let me assure you...

I love you two so much
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I. MOTIVASI DARI FISIKAWAN

• Setiap rumus fisika selalu terkait dengan fenomena fisika- Kiagus Dahlan

• Perbedaan mahasiswa fisika teori dengan teknik adalah penguasaan mekanika kuantum- Husin

Alatas

• Saudara yakin sudah paham? Saudara harus bisa membaca pesan tersirat diantara baris baris buku

teks fisika - Tjia May On

• Ok kamu sudah bisa menurunkan rumus ini. Bagus! Dengan rumus itu kamu bisa beranjak ke

penurunan rumus berikutnya. Belajar fisika itu tidak bisa setengah setengah (tanpa matematika)-

Aleksander Iskandar

• Tidak bisa hanya kira-kira, kamu harus yakin! Jangan mempercayai apa yang ditulis orang tanpa

meyakinkan diri sendiri. Kritisi segala hal. Renungkan secara seksama dan turunkan dengan tangan

dan caramu sendiri- Kurt Hingerl

Ini adalah pesan pesan mutiara yang selalu saya ingat. Kata kata itu mencerminkan kedalaman

wawasan, pengalaman, dan kerja keras mereka selama puluhan tahun mendalami fisika. Mereka

telah membentuk dan mempengaruhi cara pandang saya dalam memahami mekanika kuantum,

termasuk dalam penyusunan buku teks yang sedang Anda baca ini.

Ada tiga alasan mengapa saya menulis tutorial ini: Pertama, belum ada satupun teks mekanika

kuantum teknis berbahasa Indonesia (satu yang penulis tahu adalah buku mekanika kuantum yang

ditulis Pak Tjia May On terbitan ITB) yang menghubungkan dua ekstremal: literatur mekanika

kuantum dengan fondasi matematika kuat tetapi abstrak dan sumber populer namun sangat minim

matematika sehingga hanya menyentuh permukaan. Diperlukan suatu teks pengantar berbahasa

Indonesia yang dapat menjembatani dua ekstremal tersebut. Banyak pelajar potensial gagal mem-

pelajari fisika kuantum karena tidak memahami bahasa Inggris atau keterkaitan teori ini den-

gan eksperimen/aplikasinya padahal motivasi mereka sebenarnya tinggi. Disisi lain, pengajaran

mekanika kuantum sering terlalu condong pada perumusan matematika ketimbang intepretasi fisis

sehingga menjadi hambar. Meskipun bukti formal teorema yang melatarbelakangi suatu perumu-

san itu perlu, saya rasakan sendiri bahwa hal ini justru menjadi beban.
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Banyak orang ingin menguasai mekanika kuantum dan mereka punya alasan yang kuat:

Mekanika kuantum adalah teori yang melandasi semua teknologi rekayasa nano saat ini dan di-

masa depan. Semua perangkat cerdas seperti perangkat elektronik, desain mobil dan pesawat,

sampai pembuatan bola golf tidak lama lagi akan direkayasa secara nanoteknologi. Kalau suatu

bangsa tidak memiliki ahli ahli mekanika kuantum, bangsa itu akan tertinggal dalam hal riset,

teknologi, dan inovasi. Saat ini terobosan terobosan dalam ilmu fisika dan ilmu ilmu lain seperti

biologi, kimia, kosmologi, kedokteran, dll terutama teknologi terapan lahir berkat pemahaman

mekanika kuantum dan sangat sedikit yang lahir dari tangan fisikawan atau perekayasa Indonesia.

Kedua, cara pengajaran mekanika kuantum seringkali bersifat terpisah dari analogi analogi

klasik sehingga terkesan asing bagi pemula. Sebagai contoh, istilah istilah mekanika kuan-

tum seperti observabel (penamaan yang buruk dan seringkali misleading), operator, energi to-

tal (Hamiltonian), atau basis vektor ortogonal yang bebas linier, sebenarnya juga ditemukan

dalam mekanika klasik. Analogi kuantum-klasik ini perlu agar konsep konsep yang abstrak

dari mekanika kuantum lebih mudah diserap. Bagi pembaca yang berpengalaman penjelasan

ini terkadang terasa sebagai suatu pengulangan dan hal yang trivial (terlalu mudah) tetapi bagi

pembaca pemula hal ini sangat membantu. Saya berusaha untuk mengisi kekosongan yang ser-

ing ditemukan diantara baris baris teks buku mekanika kuantum (karena buku buku itu padat dan

lengkap serta ditulis oleh orang orang cerdas dan hebat sehingga kadang lupa untuk turun gunung)

dan menguraikannya untuk Anda meskipun pasti masih terdapat kekosongan yang hanya Anda

sendiri bisa mengisinya (dengan berpikir dan merenung).

Ketiga, perlu ada teks mekanika kuantum yang tidak mengintimidasi dan berusaha untuk men-

jaga motivasi mereka yang baru mulai mendalami subjek ini. Seringkali pembaca awal tidak

memahami arti dan kemana tujuan dari suatu perumusan sehingga mudah kehilangan motivasi.

Ketika mereka diberikan materi yang sulit dan abstrak di awal motivasi bisa langsung drop. Kare-

nanya beberapa penjelasan yang Anda temui dalam teks ini terkadang terkesan panjang tapi perlu.

Banyak dari penjelasan tersebut sebenarnya merupakan jawaban atas pergulatan pikiran saya

sendiri selama mempelajari mekanika kuantum. Dari pengalaman pribadi, dibutuhkan banyak

waktu dan perenungan untuk memahami keterkaitan antara konsep-konsep abstrak matematika

yang melandasi teori ini dengan hasil hasil percobaan yang sebenarnya menentukan formulasi

matematika teori kuantum. Saya sendiri menemukan banyak lubang pemahaman ketika menyusun

teks ini terutama saat mendalami keterkaitan antar subjek. Bagaimanapun, menulis sebuah teks

teknis adalah suatu proses belajar yang sangat bernilai!
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Saya berusaha mengambil contoh-contoh yang mudah Anda bayangkan dan berusaha menghin-

dari kerumitan matematis. Namun jujur saja, tidak mungkin memahami mekanika kuantum

tanpa masuk dalam perhitungan matematika. Meskipun demikian, kita tidak boleh kehilangan

ide. Karena itu saya sebisa mungkin selalu menyertai suatu perumusan bersamaan dengan con-

toh permasalahan atau gambaran fisis terkait untuk memudahkan pemahaman. Saya juga tidak

menumpuk teorema teorema penting dalam satu bagian tetapi memberikannya secara bertahap

agar lebih mudah dimengerti dan diingat. Aturan yang saya ikuti adalah motivasi dulu baru matem-

atika. Jika seseorang sudah sangat termotivasi ia akan mencari jalannya sendiri untuk belajar. Ini-

lah sebenarnya tujuan inti dari penulisan tutorial ini. Memacu Anda untuk mencari lebih jauh dan

bekerja lebih keras.
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II. PREDIKTOR YANG TIDAK PERNAH GAGAL

Mekanika kuantum adalah teori observasional, dirumuskan berdasarkan hasil hasil eksperimen

fisika atomik yang radikal. Dalam mekanika klasik harga suatu observabel fisis (suatu parameter

yang berpadanan dengan nilai yang bisa diukur secara riil) seperti posisi dan kecepatan (atau mo-

mentum mv) menempati ruang tiga dimensi. Posisi dan kecepatan sistem klasik terdefinisi secara

eksak untuk setiap lokasi dan waktu (deterministik). Disisi lain, mekanika kuantum memiliki atu-

ran main yang sama sekali baru: keadaan sistem kuantum sebelum diukur bersifat gelombang dan

partikel sekaligus (wavicles). Gambaran ini menghasilkan sejumlah konsekuensi yang memaksa

kita membuang konsep deterministik dan menggunakan teori teori statistik seperti peluang dan

harga harapan yang bersifat probabilistik (indeterministik). Eksperimen yang melibatkan sistem

kuantum menunjukkan bahwa pengamatan (observasi) tidak dapat dipisahkan dari dinamika sis-

tem. Fakta penting ini memaksa kita untuk merombak hubungan antara sistem dan pengamat.

Perumusan mekanika kuantum yang abstrak dan asing ini lahir dari ketertundukan terhadap ke-

mauan alam (eksperimen). Fisikawan melihat dan kemudian berpikir, model matematis dan fisis

apa yang bisa menjelaskan dunia mikroskopis kita? Hal ini berbeda dengan pendekatan perumu-

san teori gravitasi Einstein yang direkonstruksi dari pikiran seorang fisikawan hebat dan ternyata

sangat sesuai dengan eksperimen. Sayangnya hal ini sulit diterapkan untuk mekanika kuantum,

dunia kuantum terlalu berbeda dan radikal! Disini fisikawan pada awalnya dihadapkan pada keter-

paksaan untuk menjelaskan radikalisme eksperimen kuantum dengan melihat fenomenanya ter-

lebih dulu namun dengan imbalan yang setara: menjadi prediktor terbaik sains saat ini. Teori

menakjubkan, dengan keberlakuan yang sangat luas dan sampai saat ini tidak pernah sekalipun

gagal.

Sejalan dengan semakin kuatnya fondasi mekanika kuantum, sejumlah terobosan teoretis ser-

ingkali mendahului eksperimen. Penemuan antipartikel, dimana setiap partikel elementer terny-

ata memiliki pasangan yang bermassa sama namun muatan yang berkebalikan diramalkan oleh

Fisikawan Paul Dirac setelah ia menyusun persamaan gerak mekanika kuantum yang sejalan

dengan teori relativitas einstein. Yang terbaru adalah penemuan partikel Higgs Boson partikel

penyusun medan Higgs yakni medan yang bertanggung jawab atas semua massa partikel elementer

dan dengan demikian memberikan kita massa adalah hasil dari kerja teoretik yang melibatkan

kuantisasi medan kuantum (second quantization), suatu bidang fisika yang lahir dari revolusi ke-

dua mekanika kuantum.
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Terhadap pertanyaan mengapa matematika yang digunakan dalam teori ini terkadang begitu

abstrak dan sulit saya memiliki pemahaman berikut: Alam semesta tampaknya tidak peduli

dengan kerumitan matematis tetapi bekerja dengan caranya sendiri yang efisien (prinsip

aksi terpendek). Namun sayangnya, apa yang efisien, beautiful and simple secara fisis tidak

selalu mudah dirumuskan secara matematis (misalnya lihat bab mengenai kalkulus variasi di

buku fisika matematika). Matematika bukan sains tetapi alat! Ia adalah suatu perangkat, sen-

jata evolusioner fisikawan teoretik untuk memprediksi perilaku alam melalui model model fi-

sis yang dapat digambarkan melalui persamaan dinamika (seringkali persamaan diferensial atau

fungsi energi semacam Lagrangian). Matematika tidak mendikte cara kerja alam tetapi meru-

pakan perangkat terbaik yang dimiliki fisikawan untuk memahami cara kerja alam setidaknya se-

bagai sebuah model. Apakah model itu menggambarkan realitas yang sesungguhnya? Tidak ada

yang benar benar yakin. Karena ini adalah teks mengenai fisika kita akan gali lebih dalam kon-

sep konsep fisika yang melatarbelakangi setiap formulasi matematika. Selalu ada penjelasan fisis

dibalik suatu rumus. Untunglah perangkat matematika mekanika kuantum berkutat pada aljabar

linier dan kalkulus yang sudah kita kenal sewaktu kuliah. Mengapa aljabar linier? Jawabannya

adalah karena kita bisa mendapatkan kesesuaian yang sangat baik dengan eksperimen apa-

bila keadaan sebuah sistem kuantum kita modelkan dalam suatu fungsi yang mengikuti at-

uran main aljabar linier. Alam semesta pada dimensi atomik bersifat linier terhadap fungsi

ini, persamaan dinamikanya bersifat linier.

Sayangnya sampai sekarang fisikawan belum sepakat mengenai intepretasi fisis yang menyer-

tai formulasi mekanika kuantum. Dalam pandangan saya, hal ini disebabkan karena eksperimen

dan formulasi matematika mekanika kuantum memiliki ruang multi intepretasi. Ini sesungguh-

nya alasan mengapa tidak seorangpun benar benar paham mekanika kuantum. Ketidakpahaman

itu bukan terletak pada formulasi dan metode matematika atau kemampuann prediksi eksperi-

men. Ketidakpahaman ini lebih terletak pada adanya berbagai ruang intepretasi berbeda dari

deskripsi matematika yang sama. Sebagai contoh, apa yang sesungguhnya terjadi saat sebuah

sistem kuantum diukur? Kita tahu dan sepakat mengenai formulasi matematik dari pengukuran

kuantum tetapi kita tidak sepakat mengenai intepretasinya. Banyak perbedaan dalam intepre-

tasi kuantum kalau ditelusuri sebenarnya berkutat pada penafsiran fungsi gelombang yang

menggambarkan keadaan (state) dari sistem fisis.
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III. VALIDITAS DAN APLIKASI MEKANIKA KUANTUM

Terkadang perkuliahan mekanika kuantum begitu abstrak (teoretis) dan lebih berfokus pada

teknik manipulasi matematika aljabar sehingga sampai akhir mata kuliah sebagian mahasiswa

bahkan tidak tahu untuk apa mereka belajar mekanika kuantum. Tidak jarang mekanika kuantum

memiliki reputasi sebagai pelajaran terkutuk dan tidak ada gunanya. Namun sebenarnya mekanika

kuantum adalah teori pamungkas fisikawan untuk memahami alam semesta.

Penguasaan teori ini memungkinkan kita merekayasa teknologi pada skala nano yang tidak

lama lagi menghasilkan perangkat cerdas setipis kertas yang fleksibel namun sekuat berlian

(graphene), komputer dengan kecepatan ratusan kali saat ini (quantum computers), biosensor den-

gan sensitivitas dan kecepatan deteksi luar biasa, objek yang tak bisa dideteksi oleh intrumen

(metamaterial engineering), dll dan bahkan mungkin membawa kita pada suatu teori unifikasi

yang memungkinkan kita memahami semua gaya fundamental alam dalam satu rumus dan suatu

hari akan membawa manusia menembus batas batas ruang waktu yang tidak pernah terbayangkan

di masa hidup kita. Karena begitu pentingnya mekanika kuantum dalam membentuk pemahaman

manusia mengenai alam dan aplikasi teknologi yang menyertainya hampir semua nobel fisika di-

anugerahkan pada mereka yang menemukan terobosan menggunakan mekanika kuantum.

Namun dibawah gemerlap, imej, dan misteri yang menyelimuti teori ini sebenarnya hanya ada

satu sebab mengapa mekanika kuantum berdiri kokoh (dan ini serius): Teori ini mampu

memprediksi setiap eksperimen. Sampai sekarang belum ada teori fisika yang lebih waras yang

mampu meramalkan eksperimen dengan ketepatan yang sama. Ini berarti bisa saja mekanika kuan-

tum itu model yang salah seperti semua teori fisika lainnya yang harus mampu diuji secara ilmiah

(falsifikasi). Namun hingga tutorial ini ditulis, tidak ada satupun eksperimen yang menyalahi

prinsip prinsip mekanika kuantum. Tidak ada satupun fisikawan yang bisa merumuskan suatu

teori yang lebih sederhana yang dapat menyamai kesuksesan formulasi mekanika kuantum.

Sebagai sebuah teori fisika, mekanika kuantum memberikan kita gambaran mengenai asal mula

alam semesta yang disertai dengan kelahiran ruang, waktu, dan materi, menjelaskan asal muasal

warna setiap objek, aturan penyusunan tabel periodik, pemahaman akan keberadaan dunia multidi-

mensi, dll. Mekanika kuantum tidak hanya menjungkirbalikkan pemahaman kita tentang realitas

dan cara kerja alam semesta secara teoretis, tetapi juga membuka jalan bagi revolusi teknologi

yang mempengaruhi hidup milayaran manusia di seluruh dunia.

Dua contoh paling nyata adalah penemuan transistor dan laser. Penemuani transistor telah men-
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gubah total rekayasa dan dimensi perangkat elektronika, memungkinkan pembuatan teknologi

yang berukuran kecil sekaligus berkecepatan tinggi. Transistor dapat bekerja seperti sekarang

berkat pemahaman mendalam mengenai susunan dan distribusi pengisian level level energi

atom semacam silikon atau germanium didalam semikonduktor. Beberpa pamahaman penting

menyangkut penyusunan elektron dan energi elektron di kulit atom terluar (valensi) serta energi

yang diperlukan untuk menggerakkan elektron valensi dari atom tersebut. Tanpa pemahaman itu

transistor tidak akan pernah bekerja dengan baik dan tabung trioda yang memiliki fungsi yang

sama berukuran jauh lebih besar masih akan memainkan peran dalam elektronika. Ini berarti

hanya pihak berkantong besar dan memiliki ruang besar saja yang mampu memasang komputer

dengan kecepatan tinggi. Internet dengan demikian menjadi sesuatu yang tidak populer dan cen-

derung eksklusif. Komputer pribadi tidak akan pernah terwujud.

Disis lain teknologi laser merupakan teknologi kunci penyimpanan data (hard disk). Anda da-

pat membayangkan laser seperti pena dan piringan magnetik untuk menyimpan data bit sebagai

kertas. Diperlukan suatu pena yang mampu menscan dan menulis tanpa merusak kertas dengan

kecepatan tinggi dan reliabilitas handal. Laser ditemukan berkat penemuan proses emisi terstim-

ulasi, dimana atom atom yang terdiri atas level level energi diskrit dipompa oleh cahaya intens

menuju keadaan energi eksitasi yang hanya berusia sangat singkat. Atom atom itu kemudian

mengalami proses relaksasi dan turun ke suatu level pertengahan yang dinamai level metastabil.

Level metastabil adalah level energi yang memiliki waktu hidup panjang sehingga memungkinkan

Figure 2: Level level energi atom yang menghasilkan laser [2]
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mereka terkumpul membentuk suatu populalasi yang lebih padat dari populasi keadaan dasarnya.

Saat atom tersebut kembali ke keadaan dasarnya misalnya dengan bantuan foton ia akan meman-

carkan foton dengan frekuensi atau energi serta fase gelombang yang sama (koheren) dengan foton

stimulus sehingga sekarang ada lebih banyak foton. Foton foton itu kemudian dapat menstimu-

lasi atom lainnya agar melakukan hal yang sama dst. Proses ini diulang dengan menggunakan

cermin ganda yang dipasang diantara atom atom tadi untuk memantulkan gelombang foton ko-

heren sehingga semakin banyak atom yang memancarkan foton koheren. Hasil akhirnya adalah

sekumpulan superposisi foton koheren (intensitas tinggi) yang dapat digunakan sebagai pena tajam

yang pada tingkatan ekstrem mampu memotong logam baja sekalipun.

Dengan demikian semua aplikasi elektronik bertransistor atau berlaser seperti ipod, cd player,

smart phone, dll adalah andil dari apa yang akan Anda pelajari dalam teks ini. Singkatnya tanpa

mekanika kuantum teknologi tidak akan semaju sekarang.
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IV. MEKANIKA KUANTUM ADALAH TEORI PROBABILISTIK

Guru besar fisika Universitas Oxford James Binney memberikan sebuah sudut pandang yang

menarik mengapa dunia mikroskopis kita begitu berbeda dengan perilaku objek di dunia sehari

hari [3]. Bayangkan sebuah bola pingpong yang mengapung tenang didalam bak mandi. Posisi

dan kecepatan objek sebesar itu dapat kita spesifikasi dengan mudah menggunakan observabel

fisis berbentuk variabel semacam posisi dan momentum. Foton dari mata kita yang digunakan

untuk menentukan posisi dan kecepatan dari bola tidak mempengaruhi dinamika dari sistem (atau

sangat sangat kecil pengaruhnya sehingga bisa diabaikan).

Figure 3: Gerak acak partikel debu dibawah pengaruh molekul molekul air dan perbandingan dengan model

gerak probabilistik acak yang dikenal sebagai random walk [4]

Sekarang bayangkanlah molekul molekul air yang mengitari sebuah debu. Molekul air yang

mengelilingi partikel debu memiliki energi termal yang membuatnya bergerak dan bertumbukan

dengan partikel debu. Akibatknya partikel debu mengalami suatu gerak acak yang harus dije-

laskan secara statistik (lihat gambar). Contoh lain yang lebih kecil: elektron dalam molekul air

bergerak dengan kecepatan sekitar 106 m/s mengitari inti atom dan berinteraksi dengan elektron

lainnya. Tidak sepeti objek klasik, objek kuantum memiliki perilaku yang sangat berbeda (acak
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dan probabilistik) disamping ketersediaan informasinya serta pengisolasian sistem kuantum yang

amat sulit (sensitif) membawa pada konsekuensi logis bahwa sebuah teori yang menggambarkan

perilaku objek semacam itu mengikuti hukum hukum statistik ketimbang fisika klasik.

Kondisi itu memaksa kita untuk melakukan beberapa perombakan dalam cara berpikir, mem-

buat suatu model fisis yang bisa memerikan perilaku berbeda itu. Yang kita miliki adalah data

mengenai sekumpulan percobaaan berulang, pengukuran berulang, data data yang harus diolah

dengan pendekatan yang baru: teori statistik. Dalam limit kuantum konsekuensi yang logis dari

ketaktersediaan informasi semacam posisi dan kecepatan sebuah elektron adalah meracik suatu

model matematika yang baru dan sama sekali abstrak, kita hanya bisa berjudi karena kita tidak bisa

mengetahui secara eksak observabel fisis sebelum pengukuran. Dunia kuantum tidak menyedi-

akan lebih banyak informasi untuk diolah dengan cara cara standard mekanika klasik.

Karena keterbatasan tersebut fisikawan kemudian berpikir keras: "Ok, kita tidak bisa mengek-

strak informasi lebih jauh mengenai keadaan sistem, jadi kita pikirkan keadaan alternatif apa

saja yang mungkin dimiliki oleh sistem kuantum". Misalnya, kita tahu bahwa objek kuantum

memiliki sikap seperti giroskop yang dinamakan spin pada arah koordinat kartesian x, y, dan z.

Maka sekarang kita berpikir pragmatis dan probabilistis, keadaan spin apa saja yang mungkin

dimiliki oleh elektron pada ketiga koordinat tadi? Jawabannya terkandung dalam sebuah fungsi

keadaan yang dinamakan amplitude probabilitas atau fungsi gelombang (atau lebih tepatnya vek-

tor keadaan, karena gelombang disini adalah analogi matematis bukan fisis) yang dilambangkan

dengan simbol ψ (baca: psi). Fungsi gelombang dalam mekanika ini adalah fungsi gelom-

bang probabilistik dan tidak ada kaitan fisis dengan gelombang klasik meskipun terdapat

korespondensi erat dengan matematika gelombang yang sama sama berbentuk kompleks.

Jadi saat Anda bersingungan dengan istilah fungsi gelombang selalu ingat bahwa fungsi ini adalah

fungsi probabilistik ketimbang fungsi fisis.

Fungsi gelombang dalam mekanika kuantum adalah fungsi probabilitas atau amplitude prob-

abilitas tidak ada kaitannya sama sekali dengan medan listrik atau magnet atau gelombang fi-

sis lain. Tidak seorangpun tahu arti sebenarnya dari fungsi gelombang, namun yang menarik

adalah bahwa proses ekstraksi informasi dengan mengkuadratkan harga fungsi gelombang

ini adalah sesuatu yang unik dari mekanika kuantum dan tidak ditemukan dalam ilmu

statistik konvensional. Kuadrat dari dua atau lebih fungsi gelombang kompleks dapat mengalami

interferensi/superposisi sesuatu yang tidak muncul dalam teori statistik biasa. Misalkan, dalam

statistik peluang terjadinya salah satu dari dua kejadian yakni antara A dan B dapat dituliskan
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dalam bentuk:

p(A atauB) = p(A) + p(B) (1)

dimana p(A) adalah peluang terjadinya kejadian atau keadaan A dan p(B) adalah peluang ter-

jadinya kejadian atau keadaan B. Misalkan hanya terdapat dua jalur alternatif untuk sampai

pada suatu tujuan. Peluang sebuah mobil melewati jalur A adalah 1
3

sedangkan peluang mobil

melewati jalur B adalah 2
3

sehingga peluang ia melewati jalur A atau B haruslah 1. Keunikan

mekanika kuantum terletak pada definisi dari mana kita menghitung peluang suatu kejadian, yakni

via kuadrat dari suatu fungsi kompleks bernama fungsi gelombang atau vektor keadaan (atau am-

plitude probabilitas). Misalkan peluang munculnya suatu keadaanA dari suatu percobaan kuantum

diberikan oleh:

p(A) = ψAψ
∗
A =

∣∣ψ2
A

∣∣ (2)

dimana ψA dikenal sebagai fungsi gelombang atau amplitude probabilitas yang mengandung infor-

masi mengenai keadaan sebuah sistem kuantum. Salah satu hal yang unik dari mekanika kuantum

adalah bahwa peluang terjadinya kejadian A atau B sebelum diukur adalah

p(A atauB) = |ψA + ψB|2 =
∣∣ψ2

A

∣∣+
∣∣ψ2

B

∣∣+ Re(2ψAψB) (3)

Perhatikan perbedaan hasil ini dengan pers. (1) yang didapat dari teori probabilitas konven-

sional. Suku yang paling kanan adalah harga real dari interferensi kedua probabilitas lintasan

Figure 4: Lintasan partikel elementer di pemercepat partikel muncul karena ia telah berinteraksi dengan

sistem klasik bubble chamber [5]
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elektron melewati celah A dan B dan dikenal dengan nama interferensi kuantum, sesuatu yang

hanya bisa muncul dari kudratisasi jumlah fungsi gelombang kita yang kompleks. Pengkuadratan

fungsi gelombang kompleks itu muncul karena kita perlu suatu nilai yang real untuk meng-

intepretasinya secara fisis. Salah satu implikasi dari hasil ini akan kita temui pada saat kita mem-

bahas mengenai percobaan celah ganda dimana elektron memiliki dua alternatif jalur (celah satu

atau dua) dan menunjukkan pola interferensi ini apabila kedua celah dibuka. Dengan demikian

probabilitas elektron untuk melewati masing masing celah saling bersuperposisi menghasilkan

keluaran yang sesuai dengan eksperimen. Sebuah elektron dalam pandangan kuantum bisa bersu-

perposisi atau berinterferensi dengan semua kemungkinan lintasan seolah melewati kedua celah

atau mencoba semua lintasan! Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai kasus ini dan bahwa

sebenarnya objek sehari hari (masssa besar) juga memiliki interferensi kuantum, namun interfer-

ensi ini akan sangat kecil efeknya untuk dideteksi oleh instrumen fisika. Kalau tidak demikian

maka teori probabilistik standar tidak akan berlaku karena tidak sesuai eksperimen!

Lebih jauh lagi pengukuran atau proses mengekstrak informasi selalu disertai gangguan, en-

tah dengan menyenggol elektron melalui foton atau menginteraksikannya dengan objek klasik

semacam cairan transparan panas atau bubble chamber di CERN (sehingga menjadi objek klasik

yang memiliki lintasan). Gangguan yang semula tak berarti kini menjadi signifikan dalam

mekanika kuantum. Kita tidak bisa mengisolasikan sistem saat diukur. Pengukuran akan men-

gubah keadaan sistem! Saat ini fenomena interfrensi kuantum dimanfaatkan untuk membuat de-

vais superkonduktor berbasis interferensi kuantum (SQUID) yang menggunakan sebuah simpan-

gan semikonduktor Josephson junction untuk menghasilkan dua alternatif lintasan bagi elektron,

menghasilkan suatu sistem dua keadaan simultan atau qubit. Resistansi listrik dari sistem inter-

ferensi kuantum ini dapat mendeteksi perubahan sinyal listrik sangat kecil (100 milyar kali lebih

sensitif daripada kompas) seperti biolistrik dalam tubuh manusia. Aplikasi lain dari interferensi

kuantum adalah komputer kuantum.

Cek pemahaman:

1. Apa yang melatarbelakangi formulasi probabilistik dari mekanika kuantum?

2. Apa yang dimaksud dengan interferensi kuantum? Mengapa hal ini tidak muncul dalam teori

probabilitas konvensional?

3. Cari lebih jauh informasi mengenai SQUID di sumber lain, dapatkah Anda memberikan aplikasi

lain yang bekerja menggunakan interferensi kuantum?
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V. QUBITS DAN KOMPUTER KUANTUM

Komputer kuantum akan mengubah teknologi informasi dan gaya hidup manusia di masa de-

pan. Komputer kuantum memanfaatkan atom dan molekul sebagai pembawa informasi. Karena

atom adalah objek kuantum ia bekerja berdasarkan algoritma kuantum bit atau (qubits) . Sebuah

qubit dapat memiliki 2 ketimbang hanya 1 basis orientasi informasi bit konvensional. Dengan

demikian ia bisa memiliki 3 nilai yakni 0, 1, dan superposisi keduanya. Ini dimungkinkan karena

seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebuah keadaan kuantum sebelum diganggu bisa berada

dalam dua kemungkinan sekaligus (interferensi kuantum).

Kandidat terkuat pembawa informasi qubits ini adalah spin yang dapat memiliki dua nilai ori-

entasi magnetik sekaligus yakni keadaan up dan down yang setara dengan notasi 1 dan 0 dalam bit

konvensional dan disini dilambangkan oleh panah dan keadaaan kuantum ini secara matematis

dapat dimodelkan dalam suatu kombinasi linier:

|Ψ1〉 = ψ1 |↑〉+ ψ2 |↓〉 (4)

dimana ψ1 dan ψ2 adalah amplitude probabilitas atau fungsi gelombang dari masing masing

keadaan spin dan secara umum bernilai kompleks. Dalam mekanika kuantum kombinasi linier

(penjumlahan keadaan) juga merupakan keadaan atau lebih tepatnya merupakan keadaan

superposisi kuantum dari masing masing keadaan. Jadi sebuah qubit dapat berada dalam

keadaan spin up, down maupun keadaan diantaranya: up dan down sekaligus. Untuk saat ini

abaikan saja semua arti dari simbol dan akurasi matematis dan berfokus pada motivasi.

Sebuah sistem kuantum yang terdiri dari banyak atom memiliki banyak spin dan dengan

demikian lebih banyak qubit. Sebagai contoh sebuah sistem kuantum dengan 3 atom memiliki

3 qubit dan bisa berada dalam

|Ψ〉 = |Ψ1〉+ |Ψ2〉+ |Ψ3〉 =⇒ 2× 2× 2 = 23 kemungkinan (5)

sekaligus dibandingkan sistem bit konvensional yang hanya mampu berada dalam satu kemungk-

inan sekaligus (mulai sekarang kita akan selalu menggunakan simbol,Ψ huruf besar untuk meny-

atakan keadaan total sistem yang harus terdiri dari semua alternatif dari keadaan yang sedang kita

tinjau, dalam hal ini orientasi spin).

Kemampuan untuk berada dalam berbagai keadaan secara serentak akan mengurangi waktu

komputasi secara signifikan karena pemrosesan yang tadinya harus dilakukan secara satu persatu
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dapat diselaikan secara serentak atau setidaknya memerlukan iterasi yang lebih sedikit. Sebagai

gambaran sebuah komputer kuantum bisa dioptimalkan untuk mengerjakan operasi 10 triliun flops

per detik (bandingkan dengan kemampuan komputer masa kini yang sekitar milyar flop perdetik).

Misalnya, sebuah perhitungan yang tadinya memakan sejumlah 2N bit bisa diselesaikan oleh sis-

tem dengan hanya N qubit dalam satu hitungan! Beberapa persoalan penting semacam multibody

quantum problem yang melibatkan ratusan variabel masukan seperti persoalan biofisika molekuler

maupun persoalan teknis dalam algoritma numerik semacam faktorisasi integer dapat ditangani

oleh qubit dengan ratusan kali kecepatan komputer berbasis bit.

Salah satu kendala teknis yang masih harus diatasi adalah menjaga agar keadaan sistem kuan-

tum tidak berinteraksi dengan sistem klasik atau lingkungan luar. Fungsi keadaan sebuah sistem

kuantum yang berinteraksi dengan lingkungan klasik akan kehilangan kemampuan untuk berada

dalam semua keadaan sekaligus sehingga merusak qubit. Semakin banyak atom yang menyusun

gabungan qubit semakin mudah informasi ini rusak. Hingga kini persoalan ini masih menjadi

bidang riset aktif dan menarik. Beberapa perusahaan bahkan sudah didirikan seperti perusahaan

Kanada D-Wave yang pada tahun 2007 telah membuat komputer kuantum 16 qubit yang mampu

menyelesaikan permainan sudoku. Menarik, karena selain menantang secara sains, juga meng-

Figure 5: Komputer kuantum 16 bit [6]
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giurkan secara material. Dimasa depan, orang yang mengusai algoritma qubit dan rekayasa qubit

akan mengisi posisi posisi penting dalam perusahaan teknologi informasi dan komputer semacam

Intel dan Google.

Cek pemahaman:

1 Berapa banyaknya kemungkinan keadaan dari sebuah sistem kuantum yang terdiri dari 10 qubit?

2. Apa potensi dan kendala teknis yang dihadapi perekayasa kuantum dalam pembuatan komputer

kuantum?

VI. DUALISME GELOMBANG PARTIKEL

Serangkaian eksperimen fisika seperti spektroskopi atom, efek fotolistrik, dan radiasi yang di-

pancarkan sebuah penyerap sempurna menunjukkan bahwa harga energi yang bisa dimiliki sistem

fisis tidaklah kontinu tetapi muncul dalam bentuk paket diskrit. Percobaan yang disebut terakhir

ini pertamakali ditemukan oleh Max Planck saat berusaha untuk memahami radiasi termal yang

dipancarkan oleh sebuah objek yang menyerap cahaya secara sempurna.

Figure 6: Kegagalan fisika klasik dalam menjelasakan spektrum radiasi termal dari benda penyerap sem-

purna [7]

Berbagai upaya seperti perhitungan fisikawan Lord Rayleigh dan James Jeans untuk menje-

laskan intensitas radiasi dari eksperimen menggunakan teori termodinamika klasik dan elektrod-

inamika Maxwell hanya cocok untuk panjang gelombang radiasi diatas 3000 nm (lihat gambar)
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dan menuju takhingga pada spektrum panjang gelombang ultraviolet. Planck menemukan bahwa

agar data eksperimen sesuai dengan rumusnya ia harus mengambil suatu asumsi yang gila: atom

atom yang berosilasi dalam benda semacam itu haruslah meradiasikan energi diskrit bernilai

Eosilasi = hf (6)

dimana simbol h bernilai sekitar 6, 6310−34 m dan dikenal dengan konstanta Planck. Konstanta

ini muncul dimana mana dalam perhitungan fisika kuantum dan merupakan salah satu konstanta

paling fundamental dalam fisika. Konstanta Planck memberikan kita suatu batas terkecil mengenai

harga energi (dan juga dimensi panjang dan waktu terkecil) yang dimiliki suatu sistem fisis. Pen-

emuannya menandai kelahiran serangkaian gagasan baru dan radikal yang akan mengubah secara

total pemahaman kita akan alam semesta mikroskopis dan teknologi rekayasa selamanya.

Figure 7: Efek fotolistrik [8]

Selanjutnya, percobaan fisika dimana berkas cahaya ditembakkan pada logam untuk

melepaskan elektron didalamnya memaksa kita untuk menerima gagasan Albert Einstein bahwa

bukan hanya energi tetapi juga cahaya terdiri dari kumpulan partikel diskrit bernama foton. Ide

Einstein ini menghidupkan kembali gagasan partikel cahaya Newton yang sempat tenggelam

dibawah percobaan interferensi Thomas Young dan perumusan teori elektrodinamika Maxwell.

Hasil percobaan yang mendukung gagasan cahaya sebagai sekumpulan partikel bernama foton

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 19 of 180



terutama adalah fakta bahwa elektron dalam logam terlepas seketika saat diterpa oleh cahaya.

Percobaan ini dapat dianalogikan seperti bola tenis yang terpental oleh peluru foton. Einstein

menyatakan bahwa tidak hanya osilator dari atom dalam benda hitam saja yang mengemisi energi

diskrit tetapi cahaya yang yang menyusun gelombang elektromagnet sendiri juga memiliki energi

diskrit

Efoton = hf = ~ω (7)

dimana ~ = h/2π dan ω = 2πf

Fakta mengenai dualitas ternyata tidak hanya berlaku untuk cahaya. Louis de Broglie mengem-

bangkan ide ini untuk semua partikel kuantum lainnya seperti elektron, proton, neutron, dll. De

Broglie mengusulkan bahwa sebuah partikel semacam elektron memiliki sifat gelombang dengan

panjang gelombang

λ =
h

p
(8)

Karena konstanta Planck berorde 6, 63 × 10−34 m gelombang materi yang dimiliki oleh objek

sehari hari sangat kecil dibandingkan ukuran benda itu. Sebagai contoh butiran kecil bermassa

10−5 kg dan bergerak dengan kecepatan 100 m/s memiliki momentum

p = mv = 10−5 (100) = 10−3m2/s (9)

dan memiliki gelombang materi sekitar

λ = 10−34/10−3 = 10−31m (10)

Panjang gelombang materi seperti itu terlalu kecil untuk dideteksi oleh instrumen fisika! Namun,

sebuah elektron yang bermassa 10−31 kg dan dalam inti bisa memiliki kecepatan sekitar 1 persen

dari kecepatan cahaya 106 m/s memiliki panjang gelombang materi yang bersesuaian dengan di-

mensi atomik dari elektron tersebut (10−11m).

Agar kita memahami arti dari gelombang de Briglie dan keterkaitannya dengan keadaan suatu

objek kuantum secara lebih jelas, kita tinjau suatu fungsi keadaan yang menggambarkan semua

keadaan posisi yang mungkin dimiliki oleh sebuah sistem kuantum semacam elektron. Fungsi

keadaan dalam hal ini berbentuk malar (suatu fungsi kontinu) dan dapat kita tuliskan secara

lengkap (dalam satu dimensi untuk kesederhanaan) sebagai:

Ψ = eiφψ(t)ψ(x) |x〉 (11)
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dimana eiφψ(t)ψ(x) adalah amplitude probabilitas yang bisa disamakan sebagai fungsi gelom-

bang (tanpa basis) dan |x〉 merupakan basis vektor posisi yang saling bebas. Sekarang kita coba

memahami bentuk fungsi gelombang diatas! Pertama, agar dapat memerikan eksperimen fungsi

gelombang secara umum dimodelkan oleh bilangan kompleks (mengandung suku imajiner dan

real). Suku eksponensial pertama berbentuk eiφ dan memerikan fase (pergeseran) dari fungsi

gelombang. Sebagai gambaran fungsi sinus dan kosinus akan berbentuk sama melalui pergeseran

fase sebesar 90 derajat:

sin(θ + φ) = cos θ =⇒ φ = π/2 (12)

Perhatikan bahwa sebuah fungsi yang berbeda fase tidak berubah bentuk hanya bergeser.

Figure 8: Fungsi gelombang sinus dan kosinus [9]

Secara umum solusi dari sebuah persamaan gerak yang berbentuk sinusiodal tidak dipengaruhi

oleh fase dari gelombang tersebut. Misalkan sebuah pegas yang bergerak harmonik sederhana

dapat diperikan oleh semua fungsi periodik semacam eksponensial, sinus, atau kosinus dengan

sembarang fase. Karena faktor fase dari fungsi gelombang dinyatakan oleh bilangan imajiner

sehingga memiliki pasangan kompleks konjugat e−iφ maka probabilitas fungsi tersebut atau

harga modulus kuadratnya yakni ψψ∗ tidak bergantung pada fasenya.

Suku kedua menggambarkan kebergantungan fungsi gelombang terhadap waktu. Logikanya

adalah bahwa sebuah sistem kuantum semacam elektron tidak statis tetapi dapat berpindah pindah.

Karena kuadrat dari fungsi gelombang menggambarkan peluang keberadaan posisi elektron maka

Anda dapat membayangkan bahwa pergeseran posisi dari fungsi gelombang ini terhadap waktu itu

mewakili pergeseran posisi dari elektron terhadap waktu. Misalkan jika kita tinjau sebuah foton
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dalam vakum dengan kebergantungan terhadap waktu harmonik

ψ = eiωt (13)

Energi dari foton ini diberikan oleh rumus energi Planck (pers.(7)) dan jika disubstitusi dalam

persamaan diatas akan memberikan (gunakan hubungan c = λf )

ψ = ei
hc
λ
t (14)

yakni sebuah fungsi gelombang yang berpropagasi dengan kecepatan c sesuai dengan kecepatan

dari foton! Juga kalau Anda kalikan kebergantungan waktu ini dengan kompleks konjugatnya akan

memberikan nilai 1. Kebergantungan waktu semacam ini dengan demikian tidak mengubah harga

probabilitas fungsi gelombang sehingga dinamaan stasioner (tapi tidak semua fungsi gelombang

adalah stasioner).

Figure 9: Fungsi gelombang gaussian (diambil harga realnya) [10]

Sekarang kita akan membahas bagian yang seringkali paling menarik yakni amplitude prob-

abilitas yang mengandung fungsi gelombang dengan kebergantungan pada posisi. Saat sejum-

lah pengukuran kuantum dilakukan secara berulang didalam laboratorium dengan ketidakpastian

eksperimen yang acak kita sering mendapatkan suatu distribusi data yang berbentuk seperti sebuah
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lonceng. Misalkan ribuan elektron (foton) yang menumbuk detektor satu persatu setelah melewati

celah akan membentuk pola distribusi normal (gaussian). Fungsi gaussian ini nanti akan kita pela-

jari dapat dibentuk dari superposisi berbagai gelombang datar, dan salah satu contoh dari fungsi

gelombang gaussian ini adalah:

ψ(x) = ψ0 exp (ipx/~) exp

(
−x2

4α

)
(15)

dimana ψ0 adalah amplitude dari fungsi gelombang (tapi bukan amplitude probabilitas), α terkait

dengan lebar celah fungsi gaussian. Perhatikan bahwa lebar dari kurva gaussian tersebut tidak

dipengaruhi oleh suku imajiner, namun orde atau dimensi dari gelombang gaussian tersebut di-

tentukan oleh orde dari suku eksponensial yang mengandung bilangan imajiner. Secara eksplisit,

dengan memasukkan harga momentum p pada pers.(8) didapat

ψ(x) = ψ0 exp

(
i
2π

λ
x

)
exp

(
−x2

4α

)
(16)

Suku dalam kurung pertama tidak lain menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu satuan

panjang atau dikenal sebagai bilangan gelombang (k)! Dengan kata lain orde (ukuran panjang)

dari fungsi gelombang tersebut bergantung pada orde dari panjang gelombang materinya!

Apabila harga panjang gelombang de Broglie sangat kecil maka orde besaran fungsi gaussian

tersebut juga menjadi sangat kecil (misalkan untuk partikel berbobot 10−5 kg tadi memiliki orde

fungsi gelombang 10−31 m yang praktis nol - bayangkan ukuran orde panjang inti saja sekitar

10−15 m). Karena itu efek kuantum (semisal perilaku gelombang probabilitas) dari benda beruku-

ran sehari hari menjadi tidak tampak. Misalkan, probabilitas distribusi posisi elektron diberikan

oleh modulus kuadrat dari fungsi gelombang aau probabilitas amplitudenya:

P (x) =
∣∣eiφψ(t)ψ(x)

∣∣2 = ψ2
0 exp

(
−x2

4α

)2

(17)

yang juga bersifat gaussian (suku eksponensial imajinernya saling mengalikan dengan kompleks

konjugatnya sehingga sama dengan 1). Karena orde dari fungsi gaussian kita tadi bergantung pada

panjang gelombang de Broglie maka orde sebaran distribusinya menjadi semakin kecil. Dengan

kata lain untuk sebuah partikel klasik semacam debu kita bisa memperoleh sebaran distribusi yang

ordenya sangat kecil (terlokalisir) dibandingkan dengan orde dari partikel klasik kita. Posisi debu

tersebut menjadi semakin pasti.

Secara umum formulasi formulasi mekanika kuantum ketika diperluas untuk skala klasik tere-

duksi menjadi hukum hukum fisika klasik. Prinsip bahwa hukum hukum fisika kuantum tere-
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duksi menjadi hukum hukum fisika klasik pada skala klasik dikenal dengan prinsip kore-

spondensi, dan menjadi salah satu prinsip penting dalam menguji validitas suatu formulasi

kuantum. Jika formulasi yang didapat tidak tereduksi menjadi rumusan klasik atau pada skala

klasik tidak dapat menjelaskan eksperimen klasik, formulasi itu sangat mungkin salah.

Bagaimana menguji keberadaan gelombang de Broglie itu secara eksperimen? Menurut

mekanika kuantum, setiap partikel kuantum maupun klasik baik yang bermuatan (semisal elek-

tron) maupun netral (semacam neutron) memiliki sifat gelombang materi ini. Gelombang materi

ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan gelombang fisis semacam gelombang elektro-

magnetik atau gelombang suara. Gelombang ini terkait dengan sebaran probabilitas se-

buah nilai observabel apabila diukur. Ingat harga kuadratnya memberikan kita sebaran peluang

bukan sebaran medan fisis. Dalam hal ini harga kuadrat dari fungsi gelombang posisi sebuah par-

tikel akan memberikan kita sebaran probabilitas posisi dari partikel atau peluang dimana kira kira

elektron akan berada apabila diukur.

Pembaca yang kritis mungkin akan bertanya. Bagaimana menggambarkan kecepatan sebuah

sistem kuantum semacam elektron karena secara umum elektron pastilah tidak diam. Jawabannya

adalah bahwa fungsi gelombang kita secara umum juga tidak statis tetapi bergerak sesuai dengan

suatu persamaan gerak kuantum yang nanti akan kita pelajari. Sebelum kita beralih ke persoalan

lain ada baiknya kita tinjau kecepatan gerak dari fungsi gelombang gaussian. Dalam fisika klasik

kecepatan fase sebuah gelombang diberikan oleh

v =
ω

k
(18)

dimana untuk kasus fungsi gelombang ω terkait dengan fungsi gelombang bergantung waktu

semisal

ψ = eiωt (19)

dimana

ω =
E

~
(20)

perhatikan bahwa kecepatan fase terkait dengan seberapa cepat fase gelombang merambat atau

dengan kata lain jika gelombang tersebut adalah sebuah sinus maka kecepatan fase terkait dengan

seberapa cepat puncak atau lembah dari gelombang tersebut merambat. Nanti akan Anda pelajari

saat menyelesaikan persamaan dinamika kuantum sebuah sistem yang terperangkap dalam kotak

potensial bahwa bilangan gelombang k yang memerikan banyaknya getaran dalam satu satuan
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panjang (dalam hal ini panjang 2π) dari fungsi gelombang kita diberikan oleh pers.(353)

k =

√
2mE

~2
(21)

Kalau kita masukkan pers.(20) dan pers.(21) ke pers.(18) didapat

vfase =
ω

k
=
E

~

√
~2

2mE
=

√
E

2m
(22)

Pers.(22) dapat diselesaikan untuk E

E = 2mv2fase (23)

Perhatikan bahwa keceptan fase dari fungsi gelombang kita tidak berpadanan dengan deskripsi

kecepatan partikel klasik yang diperikan oleh energi kinetik berbentuk

E =
1

2
mv2 (24)

dimana v terkait dengan kecepatan dari sistem kuantum kita semacam kecepatan elektron. Lebih

jauh lagi kalau kita masukkan gelombang de Broglie pers.(8) maka

λ =
h

p
=

h

mv
=

h(
m0/

√
1− [v2/c2]

)
v

(25)

dan bilangan gelombang dari fungsi gelombang kita

k =
2π

λ
=

2π
(
m0/

√
1− [v2/c2]

)
v

h
(26)

dimana kita telah menggunakan hubungan antara massa relativistik m dan massa diam m0

m = m0/
√

1− [v2/c2] (27)

dalam kenyataannya massa relativistik jarang dipakai dan dalam hemat saya merupakan suatu

definisi yang tidak perlu. Misalnya dalam peluruhan radioaktif energi peluruhan (E = m0c
2)

selalu terjadi dalam kerangka partikel atau kerangka massa diam m0 . Jadi sejak awal kita bisa

menuliskan pers.(25) dan pers.(26) dalam bentuk massa diam tapi hal ini tidak banyak ditemukan

dalam literatur sehingga demi keperluan pedagogis (agar Anda dapat membandingkan secara lebih

mudah) kita gunakan hubungan antara massa diam dan massa relativistik.

Sekarang energi sebuah sistem kuantum semacam foton diberikan oleh

E = hf = ~ω =
(
m0/

√
1− [v2/c2]

)
c2 (28)
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dimana ω dapat kita cari

ω =
2π
(
m0/

√
1− [v2/c2]

)
c2

h
(29)

Dengan bantuan pers.(29) dan pers.(26) kita dapatkan kecepatan fase berbentuk

vfase =
ω

k
=

2π
(
m0/
√

1−[v2/c2]
)
c2

h

2π
(
m0/
√

1−[v2/c2]
)
v

h

=
c2

v
> c! (30)

perhatikan bahwa kecepatan fase gelombang de Broglie ini tidak memiliki kaitan fisis

karena bergerak melebihi kecepatan cahaya dan melebihi kecepatan dari sistem kuantum

itu sendiri. Hal ini memang tidak dilarang oleh teori relativitas (teori ini mengatakan bahwa se-

buah benda tidak bisa dipercepat melewati kecepatan cahaya karena energinya menuju takhingga

tetapi tidak melarang sebuah benda memiliki kecepatan cahaya atau melebihi kecepatan cahaya

asalkan tidak melewati tembok c) , hanya saja secara eksperimen kita tahu bahwa sejauh ini tidak

ada informasi fisis atau sistem kuantum yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya.

Figure 10: Sebuah paket atau grup gelombang dapat dibentuk oleh superposisi dari gelombang bidang yang

memiliki beda panjang gelombang [11]

Karena kita tahu bahwa modulus kuadrat dari fungsi gelombang terkait dengan suatu distribusi

probabilitas yang berevolusi terhadap waktu (bergerak) semisal fungsi gaussian yang dibentuk dari

superposisi gelombang bidang dengan fase berbeda, maka lebih menarik menganalisis kecepatan

grup atau kecepatan dari sebuah paket gelombang (superposisi) ketimbang kecepatan fasenya.

Misalnya superposisi dari gelombang bidang menghasilkan grup gelombang seperti pada Fig. 11.

ψ(x) =
∑

ψgel.bidang(x) =
∑
j

eikjx (31)
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Dalam mekanika kuantum kecepatan grup fungsi gelombang berpadanan langsung dengan

kecepatan sebuah sistem kuantum. Ini bisa kita telusuri dari definisi kecepatan grup

vgrup =
∂ω

∂k
=

(∂ω/∂v)

(∂k/∂v)
(32)

sekarang dari pers.(29) dan pers.(26) kita dapatkan

∂ω

∂v
=

2πmv

h (1− [v2/c2])3/2
(33)

dan
∂k

∂v
=

2πm

h (1− [v2/c2])3/2
(34)

masukkan pers.(33) dan pers.(34) kedalam pers.(32) maka diperoleh

vgrup =

2πmv

h(1−[v2/c2])3/2

2πm

h(1−[v2/c2])3/2
= v (35)

Jadi kita memiliki justifikasi bahwa kecepatan dari sebuah fungsi gelombang yang dibentuk

oleh sejumlah superposisi gelombang (grup gelombang) berpadanan dengan pergerakan

dari sistem kuantum.

Sekarang yang menarik, secara matematis kita memiliki analogi yang sama dengan gelom-

bang klasik karena sebuah partikel memiliki probabilitas sebaran posisi yang mengikuti bentuk

matematis dari gelombang klasik, semacam difraksi, interferensi, dll. Jadi sebuah elektron yang

kita tumbukkan pada suatu kisi atom yang memiliki jarak kisi yang seorde dengan fungsi gelom-

bangnya dapat mengalami difraksi fungsi gelombang. Atau dengan kata lain ketika elektron itu

kita tembakkan ke kisi panjang gelombang de Broglienya akan mengalami difraksi mengikuti

hukum Bragg

d sin θ = λmateri (36)

dimana d disini terkait dengan jarak antar kisi atom dan θ adalah sudut hamburan diukur dari garis

normal (lihat gambar). Perhatikan bahwa kita menggunakan pendekatan untuk orde terang per-

tama (m = 1). Ingat bahwa disini gelombang yang kita bicarakan adalah gelombang probabilitas

bukan gelombang fisis. Karena massa dan energi kinetik elektron yang ditembakkan bisa kita

ketahui maka panjang gelombang materinya bisa kita hitung dari pers.(8) dan dengan demikian

sudut hamburan θ yang terkait dengan arah orientasi gelombang probabilistiknya juga bisa dike-

tahui. Karena gelombang de Broglie terkait langsung dengan fungsi gelombang melalui pers.(16)
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maka keberadaan elektron di layar detektor pada arah sudut difraksi ini akan menjadi bukti penting

keberadaan dari gelombang materi.

Tiga tahun setelah de Broglie mengusulkan bahwa sebuah elektron juga memiliki sifat gelom-

bang (abstrak) fisikawan Clinton Davisson dan Lester Germer mengkonfirmasi keberadaan gelom-

bang materi sebuah elektron Fig. 11). Percobaan mereka berkelas nobel dan tentulah sangat pent-

ing bagi ilmu pengetahuan karena menguak rahasia mengenai dualitas partikel dan gelombang

yang dimiliki oleh setiap sistemi di alam semesta (percobaan berkelas nobel tidak harus sulit,

tetapi membuktikan/mengkonfirmasi teori/fakta yang penting bagi ilmu pengetahuan).

Figure 11: Percobaan Davisson dan Germer: sebuah elektron memiliki sifat gelombang probabilistik [12]

Serangkaian penemuan terutama tesis Einstein dalam efek fotolistrik yang menunjukkan sifat

partikel dari foton, dan tesis de Broglie yang dibuktikan oleh percobaan difraksi elektron yang

menunjukkan sifat gelombang probabilistik dari elektron membuat orang bertanya tanya sebe-

narnya foton atau elektron adalah gelombang atau partikel? Kebingungan ini coba dipecahkan

oleh salah satu fisikawan terbesar mekanika kuantum Niels Bohr. Bohr mengusulkan ide radikal

bahwa karena sebuah sistem kuantum semacam foton dan elektron dapat menunjukkan dua sifat

(yang tereduksi menjadi satu setelah diukur), maka ia berpikir seperti seorang penjudi: jika pelem-

paran mata uang dapat menghasilkan gambar atau angka, maka mata uang itu bukan gambar atau

angka tapi memiliki dua sisi gambar dan angka! Elektron adalah wavicles (gelombang-partikel

sekaligus), foton adalah wavicles. Cerdas! Jadi Bohr mengusulkan bahwa keadaan sebuah sistem
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kuantum sebelum diukur haruslah seperti mata uang, bersifat dual:

|ψ〉 = ψ1 |partikel〉+ ψ2 |gelombang〉 (37)

pers.(37) dikenal sebagai dualitas . Mengapa kita tidak melihat dualitas ini untuk objek sehari

hari? Jawabannya adalah karena setiap objek kuantum (semacam atom) ketika dilihat atau berin-

teraksi dengan lingkungan/objek klasik akan kehilangan dualitas atau simultanitas alternatif semua

keadaannya dan terwujud dalam bentuk partikel atau gelombang saja (satu keadaan saja).

Figure 12: Percobaan celah ganda kuantum untuk melihat sifat dualitas elektron [13]

Disini peran pengamat sangat penting karena seringkali kita dapat memilih sifat apa yang in-

gin diwujudkan melalui pengaturan eksperimen. Misalnya jika kita ingin melihat elektron (atau

neutron, foton atau partikel apa saja) sebagai gelombang kita dapat menembakkan elektron satu

persatu melalui dua celah sempit seperti pada Fig.13 dan memasang detektor di belakang celah.

Setelah ratusan elektron ditembakkan terbentuk pola interferensi seperti percobaan celah ganda

Young di layar (pola paling kanan di gambar).

Sekarang kalau Anda tutup salah satu celahnya elektron akan membentuk pola partikel (bersifat

partikel). Percobaan tersebut dapat diulang dengan membuka kedua celah dan memasang detek-

tor elektron di masing masing celah untuk mengetahui jalan mana yang ditempuh oleh elektron.

Proses pengukuran di celah ini akan merusak pola interferensi di layar dan elektron terwujud dalam

bentuk partikel (gambar dua gundukan intensitas di tengah pada Fig. 24). Kita akan membahas
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lebih jauh mengenai hal ini. Untuk saat ini yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pengamat

atau setting eksperimen memiliki peran yang penting dalam menentukan nasib sebuah partikel

kuantum. Sifat dualisme yang dimiliki oleh sebuah sistem kuantum sebelum diukur telah men-

datangkan banyak kontroversi mengenai apa sesungguhnya arti dari fungsi keadaan Ψ. Ini akan

membawa kita ke dalam kasus kontroversi kuantum yang paling terkenal: Kucing Schroedinger.
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Cek pemahaman:

1. Jelaskan secara singkat dua percobaan yang tidak dapat dijelaskan secara klasik.

2. Apa yang dimaksud dengan gelombang materi de Broglie? Bagaimana keterkaitan gelombang

materi ini dengan fungsi gelombang sebelum diukur? Tuliskan hubungan matematiknya

3. Berikan tebakan mengenai estimasi orde dari fungsi gelombang sebuah kelereng (secara kasar

saja) bandingkan dengan orde dari fungsi gelombang sebuah elektron

4. Apa yang dimaksud dengan dualitas? Apa peran pengamat dalam hal ini?

5. Elektron dalam gambaran klasik adalah partikel. Mengapa hal ini tidak bisa dipertahankan lagi

menurut anggapan modern? Jelaskan secara singkat percobaan yang menggugurkan anggapan

klasik ini.

6. Mengapa fungsi gaussian memainkan pernanan penting dalam pemerian informasi sebuah sis-

tem kuantum?

7. Apa yang dimaksud dengan kecepatan fase dan kecepatan grup gelombang? Mengapa ke-

cepatan fase tidak memiliki kaitan fisis? Buktikan penurunan matematika sekali lagi bahwa ke-

cepatan grup gelombang terkait dengan kecepatan sistem kuantum

8. Buktikan bahwa kecepatan gelombang dalam bahan diperikan oleh fungsi gelombang yang

berkecepatan grup c/n dimana n adalah indeks bias bahan. Gunakan pers.(14)

9. Sekarang yang paling menantang, sebuah fungsi gelombang bidang memiliki keterkaitan den-

gan gelombang materi via: Re

Re[ψ(x)] = Re[e(ipx/~)] = cos (px/~)

tunjukkan dengan bantuan hubungan gelombang de Broglie bahwa semakin kecil panjang gelom-

bang materinya semakin besar panjang gelombang dari fungsi gelombangnya dan sebaliknya. Ini

bisa Anda lakukan dengan memplot fungsi kosinus untuk λ1 dan λ2 dimana λ1 > λ2 set sembarang

angka untuk lambda yang mudah Anda hitung dan estimasi kasar saja berapa panjang gelombang

dari fungsi gelombang. Anda bisa gunakan software semacam WolframAlpha atau Mathematica

dari wolfram yang tersedia gratis di internet: http://www.wolframalpha.com/ dan masukkan

Plot[Cos[(1/lamda) x], {x, 0, 2 Pi}]

harga lamda sembarang (misalkan 0.1, 1, dan 10) untuk melihat bagaimana orde dari panjang

gelombang dari fungsi gelombang tersebut berubah. Kaitkan hasil ini dengan prinsip Korespon-

densi.
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VII. KONTROVERSI KUCING SCHROEDINGER

Saat mempelajari teknik teknik mekanika kuantum nanti Anda akan terus berkaitan dengan

fungsi gelombang yang menggambarkan keadaan suatu sistem kuantum. Karena itu berbagai in-

tepretasi mengenai fungsi gelombang ini lebih baik dibahas di awal. Pembahasan dalam bagian

ini cukup pelik namun perlu agar Anda memiliki gambaran mengenai apa yang menjadi sumber

kebingungan.

Percobaan pikiran atau dalam bahasa jerman gedangken experiment tentang kucing

Schroedinger (yang tidak memiliki nama) adalah salah satu experimen pikiran yang paling terke-

nal dalam mekanika kuantum. Seekor kucing kita masukkan dalam sebuah kotak yang dilengkapi

oleh sebuah elemen radioktif selama selang waktu t. Apabila elemen radioaktif tersebut meluruh

maka ia akan dideteksi oleh sebuah detektor yang kemudian mengaktifkan racun untuk membunuh

kucing itu.

Figure 13: Gedangken experiment mengenai Kucing Schroedinger [14]

Menurut teori klasik sebelum pengukuran kucing tersebut harus berada dalam satu keadaan bit

yakni:

|Ψ〉 = |hidup〉 saja atau |Ψ〉 = |mati〉 saja (38)

namun sebelum pengukuran (kotak dibuka) kita benar benar tidak memiliki informasi mengenai

keadaan kucing itu selain 2 kemungkinan, entah ia masih hidup atau sudah mati. Versi mekanika

kuantum tidak demikian! Asumsi yang valid dari mekanika kuantum adalah bahwa sebelum
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pengukuran dilakukan (atau lebih tepatnya sebelum ada transfer informasi dengan lingkun-

gan) keadaan kucing itu berada dalam suatu superposisi hidup dan mati sekaligus! Dengan

kata lain, kucing itu berada dalam keadaan qubits:

|Ψ〉 = ψhidup |hidup〉+ ψmati |mati〉 (39)

dimana ψhidup dan ψmati adalah amplitude probabilitas atau fungsi gelombang dari keadaan terkait.

Bagaimana kucing bisa hidup dan mati sekaligus? Jawabannya adalah bahwa kita harus meman-

dang kucing secara utuh sebagai objek kuantum, yakni objek yang belum diamati sehingga kita

tidak memiliki informasi sama sekali mengenai keadaan dari kucing itu. Sampai disini saja banyak

intrepetasi muncul. Apakah fungsi keadaan kucing tersebut hanya trik atau model matematik

saja dan tidak ada kaitannya dengan realitas (kucing tetap hidup saja atau mati saja) dan fungsi

keadaan itu berada di alam pikiran kita (model). Ataukah memang sebuah sistem kuantum yang

sebelum bersentuhan dengan lingkungan klasik (belum diamati) benar benar memiliki dualitas?

Kebingungan untuk melihat hubungan antara sistem kuantum dengan peran pengamat ini terpa-

tri dalam surat yang ditulis oleh Einstein pada Schroedinger tahun 1950 (empat tahun sebelum

Max Born mendapat Nobel fisika terutama untuk sumbangsihnya bagi intepretasi statistik kuadrat

fungsi gelombang)

Anda adalah satu satunya fisikawan masa kini disamping Max von Laue yang melihat bahwa orang

tidak bisa menghindar dari absurditas realitas jika ia jujur. Kebanyakan dari mereka tidak melihat resiko

apa yang sedang mereka mainkan terhadap realitas alam- realitas yang harus dipandang sebagai sesuatu

yang tidak bergantung pada hasil eksperimen. Intepretasi intepretasi mereka, ditolak secara sangat elegan

oleh sistem Anda yang terdiri dari atom radioaktif + amplifier + racun + kucing dalam sebuah kotak,

dimana fungsi gelombang dari sistem harus terdiri dari keadaan hidup dan mati. Tidak diragukan lagi

bahwa seharusnya keadaan hidup dan mati sebuah kucing adalah sesuatu yang tidak bergantung pada

pengamatan.

Namun kini kita tahu berdasarkan hasil hasil dari percobaan modern seperti percobaan dengan

analogi kucing Schroedinger menggunakan keadaan polarisasi foton, atom fullerenes dan buck-

yballs [15] atau bahkan keadaan makroskopis dari fluks magnetik dalam SQUID [16] sebelum

diukur memang harus diperikan oleh fungsi gelombang dual sekaligus.

Mari kita berhenti sejenak dan memikirkan intepretasi fisis dari fungsi keadaan atau fungsi

gelombang |ψ〉. Kita tahu bahwa simbol ini terkait dengan fungsi keadaan sebuah sistem sebelum

diukur. Proses pengukuran ini tidak harus melibatkan pengamat yang memiliki kesadaran (seperti
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manusia) tetapi bisa dalam bentuk gangguan atau interaksi dengan sistem klasik (walaupun batasan

sejauh mana sebuah sistem dinamakan klasik dan kuantum masih belum jelas) seperti interaksi

antara partikel elementer dan bubble chamber untuk melihat lintasan pertikel itu di pemercepat

partikel semacam CERN. Misalnya sebuah foton saat mengenai dinding mengalami proses gang-

guan atau pengukuran meskipun tidak ada orang atau instrumen fisika yang terlibat. Kita tahu

bahwa pengukuran harus memberikan suatu keadaan yang pasti, apakah hidup saja atau mati saja

tidak mungkin campuran keduanya

Figure 14: Intepretasi Kopenhagen: keruntuhan fungsi gelombang [17]

Tapi apa sesungguhnya |ψ〉 ini? Fungsi keadaan dalam mekanika kuantum seringkali diny-

atakan dalam bentuk vektor bilangan kompleks dan berbentuk gelombang (semacam gaussian)

tetapi tidak ada kaitannya dengan gelombang klasik yang real. Karena setiap objek baik besar dan

kecil mengikuti hukum kuantum termasuk Anda, maka fungsi gelombang ini ada dimana mana-

tapi dimana tepatnya. Apakah didalam alam pikiran subjektif kita atau dalam ruang yang real?

Apakah |ψ〉 ini hanyalah suatu artefak matematika belaka untuk memodelkan alam dengan

baik terlepas dari realitas alam yang sesungguhnya? Gagasan bahwa sebelum pengukuran kita

hanya memiliki suatu model abstrak ketimbang realitas dan bahwa realitas dimulai saat

pengukuran adalah ide inti dari aliran intepretasi Kopenhagen yang lahir dari diskusi mati

matian dan melelahkan antara Bohr dan Heisenberg. Pandangan ini mengatakan bahwa keadaan

sistem kuantum setelah pengukuran tereduksi menjadi satu keadaan yang teramati dimana alter-

natif keadaan lainnya runtuh (collaps).

Intepretasi Kopenhagen, adalah aliran mekanika kuantum yang sangat pragmatis. Dalam pan-
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dangan aliran ini fisika kuantum hanyalah model abstrak tidak lebih. Realitas alam didekati oleh

model matematis tetapi model itu sendiri terbebas dari realitas. Seringkali lebih dari satu model

fisika dapat memprediksi keluaran eksperimen yang sama dan tidak mungkin semuanya menggam-

barkan realitas, atau mungkin tidak satupun menggambarkan realitas, termasuk fungsi gelombang.

Jadi keruntuhan fungsi gelombang tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena fungsi gelombang

dalam pandangan Kopenhagen adalah model matematis, seperti kata Fisikawan John Wheeler

ketika ditanya mengenai arti fisis fungsi gelombang: "Shut up and calculate" (jangan banyak

bertanya dan mulailah berhitung).

Sebagai gambaran mengenai intepretasi dari bagaimana kita mendapatkan harga dari suatu

pengamatan semacam nilai posisi dalam mekanika kuantum beraliran kopenhagen perhatikan Fig

17. Posisi sebuah partikel semacam elektron sebelum diukur dapat dinyatakan oleh fungsi gelom-

bang yang memerikan semua keadaan posisi elektron. Setelah pengukuran fungsi gelombangnya

akan runtuh menuju suatu nilai tajam (dalam istilah teknisnya berupa suatu Delta Dirac yakni

fungsi yang bernilai 0 di semua posisi kecuali di titik 0).

Pandangan yang kedua adalah ekstrem yang berbeda. Pandangan ini melihat |ψ〉 sebagai real-

itas nyata. Fungsi gelombang dianggap sebagai suatu sifat yang benar benar melekat secara fisis

(real) pada setiap objek di alam semesta. Dengan kata lain teori kuantum secara nyata menggam-

barkan realitas alam semesta bahkan sebelum diukur. Konsekuensi dari pandangan ini sangat

menarik. Secara matematis Anda akan belajar bahwa fungsi gelombang setelah diukur sebenarnya

masih berada dalam ruang abstrak yang terpisah dari dimensi pengamat. Ruang abstrak (yang

dinamakan ruang Hilbert) yang berkaitan dengan masing masing fungsi gelombang alternatif ini

diklaim oleh aliran ini mengisi suatu semesta pararel yang terpisah dari semesta kesadaran kita.

Tapi ini berarti terdapat sangat banyak dimensi abstrak pararel lain. Seperti gelombang elektro-

magnetik yang membawa berbagai informasi dalam spektrum frekuensi yang lebar dan kita hanya

mendengarkan satu frekuensi saja (frekuensi lainnya tetap eksis namun saling terpisah).

Gagasan bahwa konsep konsep mekanika kuantum termasuk fungsi gelombang meru-

pakan sesuatu yang real (nyata) dan melekat pada alam termasuk interaksinya dengan

pengamat yang mendekoherensi (fungsi gelombang pengamat nyata dan ikut berperan

memilih satu pengamatan) ketimbang meruntuhkannya adalah gagasan inti dari aliran in-

tepretasi realistis yang dikenal sebagai many world . Aliran ini adalah aliran mekanika kuantum

yang paling realis dan pertama kali digagas oleh fisikawan Paul Everett dan memiliki banyak pen-

dukung termasuk Fisikawan Richard Feynman. Dalam kasus posisi elektron tadi, fungsi gelom-
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bang elektron setelah diukur tidak runtuh tetapi pengukur hanya mengambil satu keadaan saja

sedangkan keadaan lainnya menempati suatu ruang pararel yang sama sekali terpisah. Anda bisa

sudut pandang intepretasi ini untuk kasus fungsi gelombang posisi partikel pada Fig. 15.

Jadi menurut aliran Kopenhagen Bohr sebelum kucing diobservasi (kotak dibuka) teori kuan-

tum dalam hal ini fungsi keadaan kucing dalam bentuk keadaan hidup dan mati sekaligus tidak

menggambarkan realitas alam yang sesungguhnya. Kita tidak bisa mengetahui realitas sebelum

pengukuran karena kita tidak bisa mengekstrak informasi tanpa menggangu (mengamati) sistem

itu. Begitu argumen Bohr. Saat kita mengukur, kita menemukan hanya satu kemungkinan dari dua

keadaan alternatif tadi dan disinilah fisika dimulai. Menurut aliran Kopenhagen, sebelum pen-

gukuran kita tidak memiliki informasi yang cukup sehingga pertanyaan mengenai apa yang terjadi

sebelum pengukuran bukan pertanyaan fisika tetapi metafisika.

Menurut teori many world, sebelum pengukuran keadaan kucing (yang kita asumsikan sebagai

objek kuantum) benar benar berbentuk dualitas (qubits) yakni dalam bentuk superposisi hidup dan

mati. Menurut aliran ini dualitas adalah sesuatu yang benar benar nyata hanya saja kita tak bisa

melihatnya (karena tidak ada pengukuran). Ketika kita mengukur kita tidak meruntuhkan fungsi

gelombang kucing, tetapi memilih satu keadaan. Kesadaran kita sendiri dalam aliran ini dipandang

mengikuti hukum hukum kuantum dan dengan demikian memiliki fungsi gelombang juga yang

terkopel dengan fungsi gelombang kucing saat pengukuran dilakukan. Dalam hal ini kita hanya

akan memiliki satu keadaan saja namun keadaan yang lain tidak runtuh tapi berada dalam semesta

subruang dimensi pararel (Hilbert) abstrak lain. Dengan demikian proses pengamatan akan meng-

Figure 15: Intepretasi many world: dekoherensi fungsi gelombang [17]
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hasilkan dua dunia (multiverse) atau dalam bahasa yang lebih tepat dua subruang Hilbert (masing

masing berdimensi 1) terpisah yang merupakan himpunan dari ruang Hilbert (dimensi dua yakni

dimensi hidup dan dimensi mati) sebelum pengukuran (kita akan bahas ini nantinya). Beberapa

fisikawan teoretik berspekulasi bahwa terdapat sangat banyak dunia pararel [18] dan beberpa per-

hitungan menunjukkan sekitar 10500 [19] namun hanya satu dunia yang dipilih oleh kesadaran kita.

Hal ini penting karena tampaknya sangat mengerikan membayangkan kita hidup terpisah dalam

dunia dunia pararel dan hidup bersama sekumpulan zombie.

Dua intepretasi ini adalah intepretasi arus utama disamping intepretasi lainnya semacam

Bohmian quantum mechanics, intepretasi ensemble statistik kuantum, hingga intepretasi bahwa

fungsi gelombang yang runtuh masuk kedalam dimensi superstring lain dimana gravitasi men-

galami kebocoran, dll, tidak akan dibahas disini dan bisa dicari di sumber lain. Satu hal yang

perlu ditekankan adalah bahwa berbagai perbedaan intepretasi ini dapat dijelaskan oleh matem-

atika yang sama! Semua fisikawan sepakat dengan matematikanya tetapi memiliki perbedaan pan-

dangan mengenai bagaimana mengintepretasikannya. Saya serahkan pada Anda untuk memilih

sendiri intepretasi mana yang paling sesuai dengan filosofi Anda .

Cek pemahaman:

1. Jelaskan secara singkat dua intepretasi utama mekanika kuantum dan perbedaan inti antar

keduanya

2. Apa perbedaan sudut pandang keruntuhan fungsi gelombang dan dekoherensi fungsi gelom-

bang. Anda bisa gunakan fungsi gelombang posisi dalam tiga dimensi sebagai contoh.

3. Fisikawan John Wheeler mengatakan Shut up and calculate, pandangan/aliran intepretasi apa

yang ia wakili disini?

4. Mengapa CERN menggunakan bubble chamber untuk mendeteksi lintasan partikel? Berikan

alasan dari sudut pandang fungsi gelombang koheren (sebelum diukur).

5. Jika percobaan mengenai kucing Schroedinger (misalkan dengan fullerenes) diulang sebanyak

100 kali, maka menurut anggapan many wordist seperti Max Tegmark, berapa dunia pararel yang

akan terbentuk?

4. Yang ini paling sulit dan penulispun tidak tahu: Siapa nama kucing Schroedinger? (Jawab: ini

hanya joke....tapi tampaknya ia tidak memiliki nama karena hanya merupakan percobaan pikiran)
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VIII. INTEPRETASI STATISTIK DARI FUNGSI GELOMBANG

Apapun intepretasi fungsi gelombang Ψ yang melekat pada setiap objek di alam semesta, kita

kembali pada satu argumen penting mengapa teori ini pantas untuk dipelajari: teori ini mampu

memprediksi eksperimen dan aplikatif. Teori ini mampu bekerja dan menghasilkan. Tidak semua

orang tertarik dengan perdebatan filosofis yang tak berujung meskipun kebanyakan dari fisikawan

adalah realis dan ini salah satu alasan mengapa teori many world semakin populer. Saya tahu

penjelasan ini tampak tidak meyakinkan tetapi tidak ada teori lain yang sampai saat ini mampu

menandingi akurasi mekanika kuantum.

Meskipun demikian, semua intepretasi sepakat, begitu juga eksperimen telah membuktikan

gagasan Max Born bahwa harga kuadrat dari fungsi keadaan tersebut terkait dengan dis-

tribusi probabilitas untuk menemukan nilai observabel real suatu objek. Sebagai tambahan

sebuah fungsi keadaan total haruslah secara lengkap mendeskrisikan sistem fisis. Oleh karena se-

belum pengukuran |Ψ〉 haruslah terdiri dari semua alternatif kemungkinan yang mungkin

(lengkap) maka peluang dari penjumlahan semua keadaan atau P (|Ψ〉) haruslah satu.

P (Ψ) = P (hidup) + P (mati) = 1 (40)

Karena peluang peluruhan bahan radioaktif yang menentukan nasib kucing kita asumsikan disini

adalah 50% atau 1
2

sehingga kita bisa tuliskan

P (hidup) = |ψhidup|2 =
1

2
(41)

sehingga:

ψhidup =
1√
2

(42)

Proses untuk memenuhi peluang total sama dengan satu ini dikenal sebagai prosedur normal-

isasi. Kalau kita masukkan konstanta ini ke masing masing keadaan kucing Schroedinger tadi

didapat

|Ψ〉 =

(
1√
2
|hidup〉+

1√
2
|mati〉

)
(43)

Secara umum sebuah fungsi keadaan secara umum dapat dituliskan dalam bentuk superposisi atau

kombinasi semua alternatif keadaan

|Ψ〉 =
∑
i

ψi |i〉 (44)

dimana ψi seperti yang telah dibahas sebelumnya dikenal sebagai amplitude probabilitas dan

i adalah basis vektor dari keadaan tersebut yang dalam hal ini adalah basis vektor hidup atau
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basis vektor mati. dari keadaan |i〉 karena harga kuadratnya bersesuaian dengan peluang suatu

pengukuran memberikan keadaan itu. Perhatikan bahwa penjumlahan dari semua amplitude

probabilitas harus memberikan harga 1 atau lengkap karena mencakup semua peluang.

P (hidup) + P (mati) = ψ2
hidup + ψ2

mati =
1

2
+

1

2
= 1 (45)

Fungsi gelombang yang mentaati aturan modulus kuadrat sama dengan satu atau mentaati

konservasi probabilitas (lengkap) adalah fungsi gelombang yang ternormalisasi. Semua

fungsi gelombang yang sah dalam mekanika kuantum harus dapat dinormalisasi. Dalam

hal ini fungsi gelombang dengan amplitude probabilitas 1√
2

adalah fungsi gelombang yang ternor-

malisasi. Misalkan untuk fungsi gelombang gaussian kita (lihat pers.(15)), kelengkapan peluang

menghendaki bahwa posisi sebuah sistem kuantum haruslah berada dalam semesta ruang, mis-

alkan dalam satu dimensi sebaran distribusi ini diberikan oleh

P (x) =

ˆ ∞
−∞

ψ(x)ψ(x)∗dx = 1 (46)

Artinya posisi sebuah partikel bisa berada dimana saja sepanjang koordinat x tetapi kita tidak

tahu sebelum diukur (kita hanya tahu sebaran probabilitasnya dari modulus kuadrat fungsi gelom-

bang). Secara eksplisit untuk fungsi gaussian kita

P (x) = ψ2
0

ˆ ∞
−∞

exp

(
−x2

4α

)2

dx = ψ2
0

√
2πα = 1 (47)

sehingga

ψ0 =
1

(2πα)
1
4

(48)

Jadi fungsi gelombang gaussian posisi yang ternormalisasi adalah

ψ(x) =
1

(2πα)
1
4

exp (ipx/h) exp

(
−x2

4α

)
(49)

Perhatikan bahwa fungsi ini menggambarkan semua alternatif posisi yang mungkin dalam arah

satu dimensi (sumbu x). Karena memenuhi asas kelengkapan peluang maka jika kita plotkan

fungsi distribusi probabilitas posisinya (modulus kuadrat fungsi gelombang), luasan dari fungsi

modulus kuadratnya ini adalah 1. Ketika elektron itu diukur dan berada di posisi x maka fungsi

gelombangnya kemudian tereduksi hanya menjadi satu keadaaan saja dari spektrum gaussian kita.

Dengan kata lain fungsi gaussian tersebut runtuh atau berdekoherensi menjadi satu keadaan posisi,
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yang secara matematis tercapai dengan cara mengambil limit saat αmenuju nol (ingat bahwa alpha

adalah parameter yang menentukan lebar dari fungsi gaussian)

lim
α→0

1

(2πα)
1
4

exp (ipx/~) exp

(
−x2

4α

)
= δ(x)

∞→ x = 0

0→ x 6= 0
(50)

menjadi fungsi yang memuncak takhingga pada x = 0 dan nol di titik lain yang dinamakan fungsi

semu Deltra dirac δ(x) (nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai fungsi ini). Jadi sebelumnya

kita memiliki fungsi gelombang posisi yang mencakup semua kombinasi keadaan posisi yang

mungkin dari sebuah elektron. Setelah pengukuran kita memiliki satu keadaan saja yakni delta

dirac pada posisi dimana kita temukan elektron itu. Perhatikan bahwa fungsi gelombang kita

belum dinormalisasi dan bahwa kita juga harus menormalisasikan fungsi gelombang kita setelah

diukur.

Figure 16: Pengukuran akan meruntuhkan/mendekoherensi fungsi gelombang posisi gaussian menjadi delta

dirac (gaussan dengan limit α menuju nol)

Normalisasi fungsi gelombang setelah diukur yakni normalisasi fungsi gelombang delta dirac

menghasilkan ˆ ∞
−∞

δ2(x)dx = δ(x0)

(ˆ ∞
−∞

δ(x)dx

)
= δ(x0)(1) = 1 (51)

Pembaca mekanika kuantum yang berpengalaman akan melihat bahwa suku dalam kurung adalah

definisi dari fungsi delta Dirac dan harus sama dengan 1 dan delta dirac yang keluar dari inte-

grasi adalah fungsi dari x0 karena fungsi itu hanya memiliki nilai di x0 yang nilainya 1 sehingga

modulus kuadratnya juga 1. Dengan demikian probabilitas kita setelah diukur tetap terkonservasi.
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Fungsi delta dirac dinamakan sebagai fungsi semu karena harus didefinisikan dibawah integrasi

dan bernilai singular (takhingga) di titik nol yang bukan himpunan dari ruang vektornya sehingga

harus dinormalisasikan.

Fungsi gelombang dalam mekanika kuantum dengan demikian dapat berupa suatu kombinasi

linier yang diskrit seperti pada kasus kucing Schroedinger atau kontinu seperti pada kasus fungsi

gaussian kita. Yang jelas, pengukuran akan meruntuhkan atau mendekoherensi fungsi gelombang

kita ke satu keadaan saja dengan normalisasi tetap harus terpenuhi. Ini berarti bahwa sebenarnya

peluang statistik total adalah terkonservasi sebelum dan sesudah diukur. Bedanya adalah ketika

diukur peluang dari keadaan terukur adalah 1 sedangkan peluang semua keadaan alternatif se-

belumnya menjadi nol!

Perhatikan disini kita sama sekali tidak memiliki masalah dengan matematika, tetapi meskipun

perhitungan kita bisa memberikan prediksi eksperimen, ini tidak berarti intepretasi dari fungsi

keadaan itu sendiri menjadi jelas. Lebih jauh lagi nanti kita akan belajar bagaimana pengukuran

terhadap sistem kuantum hanya memberikan satu harga keadaan real saja yakni (hidup atau

mati).

Disini masalah kembali muncul. Dimana dan kapan proses keruntuhan fungsi keadaan ini

terjadi? Apakah terjadi akibat interaksi sistem dengan alat/sistem klasik (yang berarti keruntuhan

funsgi gelombang adalah sesuatu yang real) dan kalau ya bagaimana gambaran fisisnya? Apakah

proses ini terjadi secara seketika atau gradual? Atau apakah pemilihan (atau keruntuhan fungsi

gelombang sebelum diukur) ini sebenarnya tidak pernah ada secara fisis namun hanya permainan

abstraksi matematika dalam pikiran kita belaka namun bisa memodelkan kenyataan yang bebas

dari abtraksi kita?

Ini masih belum selesai! Apakah sebenarnya ada variabel tersembunyi yang tidak kita ketahui

yang memandu fungsi gelombang itu untuk memilih satu nilai pengamatan yang kita lihat? Mis-

alnya apakah fungsi gelombang kucing sebenarnya tidak lengkap dan ada satu variabel yang tidak

akan pernah kita ketahui, namun tersembunyi yang menyatakan bahwa atom itu harus meluruh dan

pada keadaan lain menyatakan atom itu tidak meluruh? Dalam hal ini probabilitas harus dibuang

dan persoalan harus dipandang sebagai ketaktersediaan informasi atau determinisme yang tersem-

bunyi. Seperti saat kita melakukan tos tosan mata uang, hasil akhir sebenarnya bisa diprediksi

jika kita mengetahui semua informasi pada saat melempar mata uang itu seperti sudut lempar,

gesekan udara, gaya tolak tangan, dll, yang kita tidak bisa ketahui karena keterbatasan informasi.

Atau alam memang benar benar probabilistik dalam arti yang sebenarnya (tidak ada informasi
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tambahan/variabel tersembunyi) dan analogi tos tosan mata uang tadi tidak berlaku.

Diantara banyak pertanyaan tadi persoalan mengenai variabel tersembunyi ini tampaknya

memiliki jawaban. Jawaban itu datang dari eksperimen mengenai keterikatan kuantum atau quan-

tum entanglement. Ini adalah salah satu percobaan terpenting sepanjang sejarah fisika.

Cek pemahaman:

1. Mengapa fisikawan Max Born mengintepretasi harga modulus kuadrat fungsi gelombang ke-

timbang fungsi gelombang itu sendiri?

2. Apa yang dimaksud dengan konservasi probabilitas? Mengapa jumlah semua probabilitas harus

sama dengan satu?

3. Bagaimana probabilitas suatu keadaan sebelum diukur dan setelah diukur, apakah harus tetap

terkonservasi?

4. Apa yang dimaksud dengan prosedur normalisasi? Gunakan program Wolfram Alpha di in-

ternet: http://www.wolframalpha.com/ untuk menormalisasi fungsi gaussian dan membuktikan

validasi pers.(47). Anda bisa gunakan perintah:

Integrate[( Exp[-(x^2)/(4 alpha)])^2, {x, -Infinity, Infinity}]

dan melihat keluarannya. Anda juga bisa menurunkan secara analitik dengan melihat pada beber-

apa sumber lengkap semacam [42] dimana Anda bisa gunakan bantuan
ˆ ∞
−∞

e−x
2/α2

dx =
√
π

atau ˆ ∞
−∞

e−αx
2

dx =

√
π

α

5. Anda telah belajar bahwa pengukuran posisi sistem kuantum hanya memberikan satu keadaan

saja (kita tidak tahu yang mana hanya tahu sebaran distribusi peluangnya). Fungsi delta dirac

dapat diturunkan dari

δ = lim
α→0

f(x)

dimanaf(x) adalah suatu fungsi gaussian. Kerjakan sendiri penurunan normalisasi modulus

kuadrat sebuah delta Dirac dan apa hubungannya dengan konservasi probablitas setelah dan se-

belum pengukuran. Anda bisa bermain main dengan Delta dirac lebih jauh di Ref. [43]
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IX. REALITAS, LOKALITAS, DAN ENTANGLEMENT

Ketika Fisikawan Niels Bohr mengemukakan gagasan bahwa alam semesta bersifat proba-

bilistik Einstein sama sekali tidak senang. Einstein mengusulkan bahwa terdapat suatu variabel

tersembunyai yang tidak bisa kita ketahui yang memandu fungsi keadaan itu untuk runtuh men-

jadi keadaan tertentu. Alam semesta dalam pikirannya haruslah pasti (deterministik). Ide Einstein

ini dapat divisualisasi sebagai berikut:

Figure 17: Percobaan keterikatan kuantum quantum entanglement antara dua foton

Misalkan kita lewatkan dua berkas foton dari hasil peluruhan atom kalsium yang sama dan

bergerak ke arah yang berlawanan masing masing melalui sebuah polarisator cahaya. Karena ke-

dua foton itu berasal dari atom yang sama fungsi gelombangnya saling terikat (entangled). Karena

itu fungsi gelombang foton sebelum diukur haruslah sama

|Ψ〉 = |Ψ1〉 = |Ψ2〉 (52)

Misalnya dalam kasus yang akan kita bahas fungsi gelombang itu mengandung (kombinasi linier

dari) semua alternatif orientasi polarisasi medan listrik foton.
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Sebagai kuanta dari gelombang elektromagnetik, tiap foton memiliki orientasi medan listrik

atau polarisasi. Sebelum diukur, sebuah foton dapat memiliki berbagai kemungkinan keadaan

polarisasi misalnya searah jarum jam 1, 2, 3, dst yang kita labelkan sebagai arah polarisasi A,

B, dan C. Jika sekarang kita pasang sebuah filter polarisasi pada jarak +x dan satu pada jarak

−x (jaraknya tidak harus sama) kita bisa menghitung peluang bahwa sebuah foton akan memiliki

polarisasi tertentu. Misalkan peluang bahwa foton pertama memiliki polarisasi searah A adalah

p(A), maka negasinya atau p(nA) adalah peluang foton pertama memiliki polarisasi selainA (atau

dengan kata lain tidak menembus polarisator yang dipasang pada arah A. Disini p(A,B) adalah

peluang foton pertama memiliki polarisasi A dan sekaligus foton pasangannya (yang bergerak

berlawanan) memiliki polarisasi B. Perlu ditekankan bahwa p(A), p(B), dan p(C) tidak bergan-

tung pada pengukuran (tidak peduli apakah ada polarisator atau tidak).

Fisikawan John Bell menemukan suatu cara brilian untuk menguji apakah sistem sebelum

diukur mengandung variabel tersembunyi atau tidak dengan merumuskan suatu hubungan kore-

lasi statistik dari pengukuran secara berulang. Sebuah sistem yang memiliki variabel tersembunyi

harus memiliki fungsi keadaan (lengkap dengan variabel tersembunyi) yang sudah pasti sebelum

pengukuran dan tidak dipengaruhi oleh polarisator, artinya foton sudah tahu apakah ia akan mele-

wati polarisator A sebelum mengenainya.

Mekanika kuantum mengatakan bahwa sebelum sebuah foton melewati polarisator ia belum

menentukan sikap apakah akan melewatinya atau tidak. Menurut mekanika kuantum keadaan

partikel berada dalam superposisi semua kemungkinan polarisasi sekaligus, atau berada dalam

suatu ketidakpastian. Jika pernyataan yang pertama, bahwa terdapat variabel tersembunyai benar,

maka ia harus memenuhi suatu aturan yang dikenal sebagai ketidaksamaan Bell (Bell inequality)

berbentuk:

p(A,B) ≤ p(A,C) + p(B, nC) (53)

pembuktian ketidaksamaan ini dapat Anda cari di sumber lain semacam Ref.[20]. Yang lebih

penting sekarang adalah bahwa hasil eksperimen berulang dari foton foton yang saling terikat

adalah sebagai berikut:

p(A,B) =
1

2
cos2 ΘAB (54)

p(A,C) =
1

2
cos2 ΘAC (55)

p(B, nC) = p(B)− p(B,C) =
1

2
(1− cos2 ΘBC) (56)
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Jika sudut antara arah polarisator antara A dan B dipilih ΘAB = 300 dan sudut antara A dan C

dipilih ΘAB = 600 maka sebuah kontradiksi diperoleh

3

4
≤ 1

4
+

1

4
(57)

Ini berarti asumsi variabel tersembunyai tidak valid dan ini adalah hasil penting! Teori variabel

tersembunyi tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen kuantum. Foton sebelum pengukuran

memang benar benar hanya digambarkan oleh fungsi gelombang tanpa informasi lain dan baru

menentukan sikap setelah diukur. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwai pada saat fungsi

gelombang sebuah partikel diukur, secara seketika fungsi gelombang partikel pasangannya akan

mengikuti keadaan yang sama. Misalnya jika diukur bahwa foton pertama memiliki polariasi A

maka foton kedua juga memiliki polarisasi A. Ini bisa diuji dengan memasang kedua polarisator

pada arah orientasi yang sama.

Hal yang juga perlu diketahui adalah bahwa percobaan ini tidak akan bisa dilakukan tanpa en-

tanglement sebab kita tidak bisa mengukur dua arah polarisasi sekaligus hanya dengan satu foton

(ingat fungsi gelombang foton saat bertemu polarisator hanya memberikan satu harga arah polar-

isasi saja). Jika kita pasang dua filter berurutan ini juga tidak membantu karena fungsi gelombang

foton setelah melewati polarisator pertama tidak lagi koheren (lengkap) tapi sudah terproyeksi ke

satu keadaan polarisasi tetap saat melewati filter pertama (ini sebabnya kombinasi semua keadaan

dituliskan dalam superposisi yang saling bebas linear agar tidak terjadi campur baur keadaan pada

saat diukur). Saya yakin Niels Bohr akan bersorak mendengar kabar ini.

Konsekuensi menarik dari violasi ketidaksamaan Bell cukup mencengangkan:

1. Kita harus membuang anggapan mengenai realitas. Dalam fisika realitas adalah suatu

keadaan dimana perilaku suatu sistem independen dari keberadaan pengamat. Sebelum

dilakukan pengukuran sebuah sistem tidak memiliki arah polarisasi yang pasti (bersifat indefinite).

Hanya setelah ia berinteraksi dengan sistem klasik (pengukuran) ia akan memiliki harga polarisasi

yang tetap. Dengan demikian, pengamat atau pengukuran tidak bisa dipisahkan dari sistem fisis.

Pengamat adalah bagian dari sistem.

2. Kita harus membuang anggapan mengenai lokalitas. Dalam fisika lokalitas adalah syarat

bahwa informasi antara dua entitas fisis semacam foton hanya dapat merambat dalam ke-

cepatan terbatas yakni kecepatan cahaya. Dua buah partikel yang saling terikat mampu berinter-

aksi atau terhubung secara seketika dengan pasangannya meskipun berada di ujung alam semesta!

Masih terdapat beberapa intepretasi lainnya seperti intepretasi many world atau bahkan intepre-

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 45 of 180



tasi teori variabel tersembunyai nonlokal yang saat ini masih belum bisa diverifikasi. Adalah suatu

hal yang menarik bahwa sebuah teori fisika yang paling sukses sampai saat ini begitu terbuka

terhadap berbagai intepretasi yang bertentangan dengan insting kita.

Cek pemahaman:

1. Terlepas dari matematika, mengapa violasi inekualitas Bell berpadanan dengan ketakmungki-

nan variabel tersembunyi? Pikirkan mengena ide yang melatarbelakangi inekualitas itu.

2. Mengapa kita harus menggunakan keterikatan kuantum ketimbang pemasangan dua celah itu

secara berurutan apa kaitannya dengan keruntuhan atau dekoherensi fungsi gelobang menjadi satu

keadaan saja?

3. Apa yang dimaksud dengan realitas dalam fisika kuantum?

4. Apa yang dimaksud dengan nonlokalitas dalam fisika kuantum?

5. Kembali gunakan Wolfram alpha untuk membuktikan violasi inekualitas Bell pada pers.(53)

dengan bantuan rumus pers. (54-56) Anda bahkan bisa bermain dengan sudut yang berbeda.

6. Fisikawan zat padat David Mermin membahas mengenai nonlokalitas dan realitas kuantum

dalam sebuah wawancara dengan Physics Today berjudul: Is the moon there when nobody looks?

Reality and the quantum theory di (salin danpaste ke browser Anda)

http://cp3.irmp.ucl.ac.be/~maltoni/PHY1222/mermin_moon.pdf:

Berikan tanggapan Anda mengenai pendapat fisikawan tersebut.
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X. ANALOGI KLASIK SEBUAH BENDA JATUH BEBAS

Setelah membahas mengenai pentingnya mekanika kuantum dan aplikasinya yang begitu men-

janjikan serta serunya berbagai intepretasi yang ada mudah mudahan Anda memiliki motivasi yang

besar untuk masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam dan berkenalan dengan konsep konsep

mekanika kuantum yang eksotis. Mari kita mulai dari pembahasan menganai fisika klasik yang

lebih dekat dengan intuisi kita.

Alam semesta yang kita persepsikan sebagai realitas memiliki tiga dimensi ruang dan satu

dimensi waktu. Observabel dalam fisika klasik adalah suatu variabel real fisika yang bisa

diukur semacam x atau v . Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana.

Sebuah benda yang jatuh bebas dibawah pengaruh gaya gravitasi dari suatu ketinggian y = 0

memiliki suatu fungsi keadaan posisi yang diberikan oleh:

Ψ(y, t) = fy(t) êy (58)

dimana êy adalah suatu unit vektor dalam arah koordinat kartesian y dan fy(t) adalah suatu fungsi

yang bergantung pada waktu dan menggambarkan suatu gerak lurus yang berubah secara teratur

atau disingkat GLBB.

fy(t) = −1

2
at2 ⇒ GLBB (59)

Disini a adalah percepatan gravitasi yang untuk objek didekat permukaan bumi bernilai konstan

yakni sekitar 10 m/s2. Nilai negatif ini bersesuaian dengan posisi ketinggian dalam arah sumbu y

negatif.

Suatu unit vektor adalah vektor yang didefinisikan memiliki panjang 1. Dalam aljabar linear se-

tiap vektor menempati suatu ruang atau basis. Dalam hal ini êy adalah unit vektor yang menempati

suatu basis dalam koordinat kartesian 3D. Basis dalam aljabar linear adalah suatu himpunen vektor

yang saling tegak lurus. Dengan demikian suatu basis yang lengkap bisa dinyatakan dalam bentuk

penjumlahan linier dari vektor yang saling tegak lurus. Sebagai contoh basis lengkap koordinat

kartesian dapat dinyatakan dalam bentuk

A1êx + A2êy + A3êz (60)

dimana ketiga unit vektor bersifat saling tegak lurus sama lain (bayangkan arah sumbu x, y, z

dalam koordinat kartesian). Dalam bahasa jargon tegak lurus memiliki nama: ortogonal. Unit

vektor yang saling ortogonal dengan demikian memenuhi aturan perkalian skalar atau dot product
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sebagai berikut:

êx · êy = |êx| |êy| cos
(
900
)

= (1)(1)(0) = 0

êx · êx = |êx| |êx| cos
(
00
)

= (1)(1)(1) = 1

atau secara umum

êi · êj = δij (61)

dimana kita gunakan suatu notasi yang dikenal sebagai delta Kronecker, yakni delta yang bernilai

0 jika6= jdan 1 jika i = j. Ketiga unit vektor êx, êy, êz membentuk suatu ruang yang dalam hal

ini adalah ruang vektor 3 dimensi atau disimbolkan sebagai R3. Secara general suatu kombinasi

linier yang lengkap dan saling ortogonal dari êN membentuk ruang vektor RN .

Sekarang kita kembali ke kasus gerak jatuh bebas. Fungsi keadaan Ψ(y, t) kita memberikan

harga posisi benda pada setiap jarak y dari ketinggian awal pada setiap waktu t secara eksak.

Misalnya keadaan suatu benda setelah 1 detik adalah

Ψ(y, 1) = −1

2
10(1)2 êy = −5 êy (62)

atau -5 m dari ketinggian awal.

Sekarang kita bisa memperluas persoalan menjadi dua dimensi dengan memisalkan bahwa

benda tadi memiliki katakanlah kecepatan v yang konstan pada arah êx. Fungsi keadaannya

sekarang menjadi suatu gerak parabolik:

fy(t) = −1

2
at2 ⇒ GLBB (63)

fx(t) = vt ⇒ GLB (64)

Perhatikan bahwa untuk semua nilai t fungsi fy(t) tidak mempengaruhi posisi benda dalam

arah basisêxdan fx(t) tidak mempengaruhi posisi benda dalam arah basis êy. Kedua komponen

(fungsi) posisi antara dua basis dalam arah koordinat x dan y tersebut saling bebas satu sama

lain. Nanti kita akan belajar bahwa dalam mekanika kuantum, vektor vektor yang menyusun

fungsi gelombang (keadaan) sebuah sistem saling bebas satu sama lain. Pemecahan masalah

dengan cara menguraikan persoalan gerak menurut komponen yang saling bebas ini adalah salah

satu prestasi emas fisikawan masa lampau Galileo Galilei.

Sekedar untuk mengecek formulasi fungsi geadaan gerak partikel kita tida ada salahnya kita

lakukan analisis dimensi (notasi panjang [L] dan waktu [T]) terhadap fy(t) dan fx(t)

fy(t) = −1

2
at2 =⇒ L

T 2
T 2 = L (65)
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Figure 18: Gerak parabola 2D [21 ]

fxy(t) = vt =⇒ L

T
T = L (66)

yang sesuai dengan dimensi posisi (L). Analisis satuan (disamping estimasi orde besaran yang

dihasilkan) sangat penting dalam menguji keabsahan suatu formulasi fisika. Jika analisis ini

benar formulasi ini belum tentu benar tetapi setidaknya belum tentu salah.

Hubungan antara fungsi keadaan posisi dari benda tersebut dengan fungsi keadaan kecepatan

dapat diperoleh berdasarkan definisi :

Ψ(v, t) =
d

dt
Ψ(x, t) (67)

dengan kata lain fungsi kecepatan adalah turunan pertama terhadap waktu dari fungsi posisi. Tu-

runan terhadap waktu d
dt

secara fisis tidak memiliki arti. Turunan terhadap waktu baru memiliki

arti fisis sebagai kecepatan jika kita operasikan pada suatu fungsi posisi. Dengan kata lain d
dt

da-

pat memetakan (menghubungkan) suatu fungsi posisi ke fungsi kecepatan atau d
dt

dalam hal ini
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memetakan suatu ruang vektor posisi R3 ke ruang vektor kecepatan R3. Operator ini adalah salah

satu jenis operator differensial (mengandung fungsi turunan).

Secara general sebuah operator memetakan suatu ruang vektor ke ruang vektor lain.

Nanti kita akan melihat bahwa operator memainkan peranan yang sangat penting dalam mekanika

kuantum. Akan tetapi yang sering dilupakan adalah peranan operator sebenarnya sudah muncul di

fisika klasik. Secara eksplisit pada gerak parabola kita:

Ψ(v, t) =
d

dt
Ψ(x, t) =

d

dt
fy(t) êy +

d

dt
fx(t) êx (68)

karena fungsi percepatan didefinisikan sebagai turunan kedua terhadap fungsi posisi kita dapat

menggunakan operator d2

dt2
untuk memetakan ruang vektor posisi R3 ke ruang vektor percepatan

R3

Ψ(a, t) =
d2

dt2
Ψ(x, t) =

d2

dt2
fy(t) êy +

d2

dt2
fx(t) êx (69)

kita lihat bahwa operator tersebut bekerja pada masing masing basis vektor yang saling bebas

linier dan setelah dioperasikan tetap merupakan basis yang saling bebas linier.

Juga perhatikan bahwa operator differensial d
dt

dan d2

dt2
adalah operator linier sebab

memenuhi

Ô(f + g) = Ôf + Ôg (70)

Ô(cf) = cÔf (71)

dimana f dan g adalah suatu fungsi dan c adalah suatu konstanta.
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Cek pemahaman:

1.Apa yang dimaksud dengan observabel dalam fisika? Bagaimana sebuah observabel diperikan

dalam fisika klasik?

2. Apa syarat sebuah observabel dalam fisika? Mengapa pernyataan seperti: marah dan cinta

bukan merupakan observabel fisis?

3. Apa yang dimaksud dengan unit vektor dan basis vektor? Jelaskan secara singkat hal ini untuk

sebuah sistem yang bergerak secara klasik.

4. Tunjukkan bahwa sebuah benda yang bergerak parabola dalam dua dimensi terdiri dari dua

basis vektor yang saling bebas

5. Apa yang dimaksud dengan operator? Bagaimana hubungan antara posisi kecepatan dan per-

cepatan dalam sudut pandang operator klasik (differensial)?.

6. Sedikit matematika agar tidak membosankan, misalkan kita memiliki sebuah operator real yang

memetakan ruang berdimensi 4 ke dimensi 3 berbentuk

2x− y + 5z − k,

−x− 2y + 0z − k,

−3x+ 0y − 2z + 2k

buktikan bahwa operator ini linier! Saya berikan bantuan: Nyatakan operator dalam bentuk ma-

triks 4 x 3 kemudian gunkan syarat operator linier pers.(70-71) dengan mengasumsikan f dan g

adalah matriks kolom berdimensi 4 lalu periksa syarat tersebut terpenuhi via perkalian matriks

dengan operator tadi. Selamat berhitung!

9. Seorang fisikawan yang sedang mabuk menyatakan bahwa operator yang bekerja pada fungsi

gelombang sebuah sistem kuantum memetakan fungsi gelombang tersebut ke

Ôψ = ψ2

Sangkal pendapat fisikawan tersebut dengan membuktikan bahwa operator tersebut tidak linier.

Kalau Anda bingung: nyatakan fungsi gelombang sebagai kombinasi linier dua basis vektor saling

bebas dan uji syarat linieritas sebuah operator. Operator dalam mekanika kuantum haruslah selalu

linier!
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XI. NOTASI BRAKET DIRAC

Paul A. Maurice Dirac memperkenalkan sebuah notasi irit dan elegan yang memudahkan

perhitungan matematika kuantum. Notasi Dirac memiliki keuntungan karena kita tidak harus

menuliskan basis yang menyertai fungsi gelombang. Misalnya keadaan sebuah benda sebagai

fungsi posisi dan waktu dinyatakan oleh suatu vektor ket

|ψ(x, t)〉 = fx(t) |êx〉+ fy(t) |êy〉+ fz(t) |êz〉 (72)

dimana setiap ket berkaitan dengan suatu vektor kolom.

|êx〉 =


1

0

0

 |êy〉 =


0

1

0

 |êx〉 =


0

0

1

 (73)

Seringkali dalam mekanika kuantum irit adalah raja, sehingga komponen vektor sendiri ditulis

sebagai ket

|ψ(x, t)〉 = |fx(t)〉+ |fy(t)〉+ |fy(t)〉 (74)

dimana

|fx〉 =


fx

0

0

 |fy〉 =


0

fy

0

 |fz〉 =


0

0

fz

 (75)

Dalam penulisan seperti diatas komponen vektornya kini merupakan sebuah vektor. Dengan

mudah bisa dibuktikan bahwa masing masing vektor f bersifat ortogonal atau bebas linier satu

sama lain misalkan via dot produk matriks

〈fx| fy〉 =
(
fx 0 0

)
0

fy

0

 = 0 (76)

Disini kita memperkenalkan notasi bra yang merupakan vektor baris. Seperti yang kita

lihat, penerapan bra pada ket akan menghasilkan produk skalar. Secara singkat sebuah produk

skalar diberikan oleh operasi bra− ket.

Dalam representasi posisi (koordinat posisi) fungsi gelombang sebagai fungsi posisi dapat

memiliki berbagai harga posisi (kontinu) karenanya probabilitas untuk menemukan suatu partikel
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semacam elektron dalam suatu ruang posisi dinyatakan dalam bentuk integral dari probabilitas.

〈Ψ(x)|Ψ(x)〉 =

∞̂

−∞

Ψ∗(x)Ψ(x) dx = 1 (77)

Dimana Ψ∗disini menandakan konjugat kompleks dari Ψ. Perhatikan bahwa dalam notasi

braket Dirac kita selalu asumsikan kelengkapan peluang terpenuhi atau integrasi semua keadaan

(dalam kasus s integral dari minus sampai plus takhingga tapi tidak perlu dituliskan dalam braket

secara eksplisit hanya harus diingat). Konjugat kompleks dari suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri

dengan tanda imajiner i =
√
−1 diberi tanda minus yakni -

√
−1. Ini diperlukan agar probabil-

itas kuadrat dari fungsi gelombang selalu real (bermakna fisis). Sebagai contoh sebuah fungsi

gelombang berbentuk vektor ket

|Ψ〉 = A+ iB (78)

memiliki pasangan konjugat

|Ψ∗〉 = A− iB (79)

tetapi ini tidak lain adalah vektor bra

〈Ψ| = |Ψ∗〉 = A− iB (80)

jadi

〈Ψ|Ψ〉 = (A− iB) (A+ iB) = A2 +B2 (81)

yang bernilai real.
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Cek pemahaman:

1. Apa yang dimaksud dengan vektor ket?

2. Apa yang dimaksud dengan vektor bra?

3. Misalkan kita memiliki vektor ket berbentuk?

|ψ〉 = |χ〉+ |φ〉

buktikan bahwa perkalian innernya selalu memberikan hasil real dan berbentuk skalar (pasangkan

dengan vektor bra nya)

4. Tuliskan syarat normalisasi dan syarat sebuah operator linier dalam bentuk notasi Dirac.

5. Nanti Anda akan berkenalan dengan operator proyeksi P̂ yang memiliki syarat

P̂ = P̂ 2

Buktikan bahwa operator proyeksi yang berbentuk

P̂ = |u〉 〈u|

dimana

|u〉 =


0

0

1


memenuhi syarat sebuah operator proyeksi via perkalian matriks langsung (uraikan dalam bentuk

vektor baris dan kolom sesuai dengan definisi vektor bra dan ket). Perhatikan bahwa operator ini

linier.

6. Sekarang tanpa mengindahkan perkalian matriks gunakan notasi dirac dan syarat ortogonalitas

untuk membuktikan soal no. 5.
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XII. ANALOGI KLASIK ENERGI TOTAL

Sekarang bagaimana fungsi keadaan tersebut bersesuaian dengan suatu observabel fisis lain

seperti energi? Dalam mekanika klasik terdapat suatu persamaan gerak yang dinamakan per-

samaan Hamilton yang menghubungkan secara langsung fungsi keadaan kecepatan dengan fungsi

keadaan energi total sebuah sistem. Persamaan itu setara dengan persamaan gerak (dinamika)

Newton karena (bersama dengan persamaan lain bernama Persamaan Lagrange) dapat diturunkan

dari persamaan umum Euler-Lagrange.

Persamaan Hamilton pertama kali diusulkan oleh fisikawan teoretik top di masa lalu William

Rowan Hamilton dan dapat dinyatakan dalam bentuk satu dimensi (agar mudah) dapat dituliskan

sebagai dua persamaan gerak:
d

dt
p = − ∂

∂x
H (82)

d

dt
x =

∂

∂p
H (83)

H adalah energi total yang dimiliki oleh sistem dan dikenal dengan jargon Hamiltonian.

Disini kita asumsikan bahwa massa sistem tetap. Perhatikan bahwa dalam persamaan Hamil-

ton oservabel posisi dan momentum dinyatakan dalam bentuk variabel x, p. Disini posisi

merupakan turunan pertama terhadap waktu. Dengan kata lain evolusi waktu dari posisi yakni

kecepatannya terdefinisi secara eksak (ada baiknya ini diingat). Sebagai contoh jika posisi sebuah

benda dinyatakan oleh suatu titik, pergerakan titik ini sejalan dengan waktu bersifat kontinu dan

eksak.

Observabel fisis dalam pesamaan Hamilton dinyataan dalam representasi (catatan: representasi

berarti dalam sistem koordinat) posisi dan momentum atau dikenal sebagai variabel kanonik

yang juga sering digunakan dalam mekanika kuantum. Juga tidak ada salahnya untuk mengetahui

pasangan variabel kanonik dalam fisika memiliki representasi setara dan terhubungkan satu sama

lain pada setiap koordinat. Misalkan suatu gerak dalam bentuk representasi posisi dan momen-

tum secara fisika adalah setara dan saling terkait oleh suatu pemetaan/transformasi yang berati

koordinat posisi di ruang kartesian selalu terkait dengan koordinat momentum di ruang momen-

tum (atau terkadang dinamakan koordinat fase). Kita akan belajar nanti dalam mekanika kuantum

bagaimana cara untuk beralih dari satu representasi koordinat ke koordinat lain. Fungsi gelombang

seperti gelombang gausssian dalam mekanika kuantum bisa kita nyatakan secara setara dalam ben-

tuk fungsi koordinat posisi atau momentum.
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Selanjutnya kedua observabel ini menempati suatu koordinat dalam basis masing-masing (po-

sisi dan momentum) dan kedua variabel posisi dan momentum dikenal sebagai pasangan variabel

kanonik. Salah satu yang menarik dari pasangan variabel kanonik semacam ini adalah bahwa

mereka dapat ditransformasi dari satu representasi ke representasi yang lainnya. Kita akan melihat

analogi pernyataan ini saat membahas mengnai persamaan gerak dalam mekanika kuantum.

Ok, sekarang kita kembali ke persoalan selanjutnya. Persamaan Hamilton dapat kita gunakan

untuk mencari energi kinetik sistem bebas yang katakanlah hanya memiliki energi gerak (bebas

dari potensial). Maka dengan menggunakan pers. (37) kita akan peroleh:

d

dv
H = m

∂

∂t
x = mv (84)

H =

ˆ v

0

mvdv =
1

2
mv2 =⇒ EK (85)

Ini adalah alasan mengapa energi kinetik kita definsikan sebagai 1/2 massa kali kuadrat kecepatan!

Dengan demikian Hamiltonian (dalam hal ini energi kinetik) sebuah sistem yang bergerak pada

setiap kecepatan dan setiap waktu diberikan oleh

H(r, t) =
1

2
m

[
d

dt
ψ(r, t)

]2
(86)

Karena kita bisa mengetahui nilai kecepatan benda pada setiap waktu dari fungsi keadaan po-

sisinya Ψ(r, t) maka energi partikel (sebelumnya juga posisi dan kecepatan) terdefinisi secara ek-

sak pada setiap waktu. Ini adalah salah satu bukti bahwa observabel posisi, kecepatan, dan energi

dalam fisika klasik bersifat deterministik (pasti)! Secara diagram kita bisa menuliskannya dalam

bentuk

ÔΨ(x, t) =⇒ Persamaan Hamilton =⇒ Harga energi (87)

dimana Ô = d
dt

. Secara eksplisit sketsa diatas berarti apabila kita mengetahui fungsi keadaan po-

sisi sistem kita bisa memperoleh observabel energi kinetiknya dengan bantuan persamaan Hamil-

ton.

Seringkali dalam meninjau suatu sistem fisis lebih mudah menspesifikasi energi total atau

Hamiltonian dibandingkan dengan mencari persamaan gerak akhirnya. Sebagai contoh kita tinjau

persoalan sebuah pegas yang bergerak harmonik sederhana dalam satu dimensi. Sebuah pegas

demikian memiliki energi energi potensia dan kinetik pada setiap titik dari jarak kesetimbangan

sebesar

H = EP + EK =
1

2
kx2 +

1

2
mv2 (88)
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dimana k untuk simpangan yang tidak terlalu besar (domain linier) adalah konstanta pegas. Den-

gan menggunakan bantuan pers (36) kita akan peroleh

m
d

dt
v = − ∂

∂x
(
1

2
kx2 +

1

2
mv2)

ma = −kx (89)

yang terakhir ini tidak lain adalah persamaan gerak Newton untuk pegas yang bergerak harmonik

sederhana! Tanda negatif disisi kanan konstanta pegas menandakan bahwa semakin besar simpan-

gannya semakin besar gaya pemulih yang bekerja pada sistem. Mungkin beberapa dari Anda bisa

menebak kemana arah analogi ini dengan mekanika kuantum. Lintasan elektron dan inti dalam

atom semacam atom hidrogen misalnya sangat sulit diketahui (atau bahkan tidak mungkin). Na-

mun energi total dari sistem gabungan semacam itu, seperti energi potensial listrik (Coloumb),

energi kinetik elektron dan inti, serta bentuk bentuk energi lain dapat kita ketahui. Tidaklah terlalu

mengejutkan (walaupun gagasan ini genius) bahwa Schroedinger pertama kali mencoba untuk

merumuskan persamaan geraknya dalam bentuk energi total (Hamiltonian). Ilmu pengetahuan

memang merupakan proses akumulatif dari ide-ide brilian fisikawan sebelumnya (dalam hal ini

pujian juga harus diberikan pada matematikawan Lagrange yang memotivasi Hamilton menyusun

persamaan gerak alternatif dalam representasi momentum (melalui transformasi Fourier-kita akan

bahas ini nanti).
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Cek pemahaman: 1. Tuliskan kembali persamaan gerak hamilton dan buktikan bahwa persamaan

tersebut setara dengan hukum newton (ambil contoh untuk benda yang hanya memiliki energi

kinetik saja)

2. Apa yang dimaksud dengan Hamiltonian?

3. Sebuah bandul harmonik pada simpangan yang tidak terlalu besar memiliki Hamiltonian

berbentuk

H =
p2

2ml2
−mgl cos θ

dimana m adalah massa bandul dan l adalah panjang tali sedangkan θ adalah besarnya simpangan

dari keseimbangan. Disini p adalah fungsi dari θ sehingga

ṗ = −∂H
∂θ

Dengan menggunakan persamaan gerak hamilton buktikan bahwa percepatan sudutnya berbentuk

d2θ

dt2
= −g

l
sin θ

perhatikan disini (penting) bahwa Hamiltonian sebuah sistem klasik adalah fungsi dari variabel

dan dengan demikian merupakan suatu variabel, dalam mekanika kuantum Hamiltonian bukan

sebuah variabel tetapi operator (linier).

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 58 of 180



XIII. FUNGSI GELOMBANG MENEMPATI DIMENSI ABSTRAK N

Kita telah belajar di bagian sebelumnya bahwa fungsi keadaan gerak sebuah benda dapat diny-

atakan dalam representasi basis posisi yang saling bebas linier dan menempati ruang kartesian

berdimensi 3 atau R3 (huruf R berpadanan dengan vektor real). Agar lebih jelas saya berikan

kembali fungsi keadaan klasik tersebut dalam notasi Dirac:

|Ψ(x, t)〉 = |fx(t)〉+ |fy(t)〉+ |fy(t)〉 (90)

kedua komponen dinyatakan sebagai vektor dan menempati basis yang saling ortogonal (bebas

linier).

Perhatikan disini bahwa kita memiliki fungsi keadaan kompleks. Dalam mekanika kuantum

fungsi keadaan (atau fungsi gelombang) secara umum bersifat kompleks dan memiliki fase. Seba-

gai contoh salah satu fungsi gelombang yang sering kita jumpai adalah berbentuk gaussian (dalam

satu dimensi).

|Ψ(x)〉 =

√
1

2πα
exp (ip0x/~) exp

(
−x2

4α

)
|x〉 (91)

dimana α adalah suatu konstanta yang mengkarakterisasi lebar dari fungsi gaussian tersebut dan

|x〉 merupakan basis dari vektor posisi. Dengan demikian nilai amplitude probabilitas dari fungsi

gelombang posisi tidak lain adalah fungsi gelombang itu sendiri (tanpa basis vektor). Keberlakuan

ini belum tentu berlaku untuk fungsi gelombang lainnya.

Perhatikan (dan ini penting), sepintas kita mudah terjebak pada kesamaan dari variabel po-

sisi yang terdapat pada analogi klasik dan kuantum. Seolah olah vektor keadaan klasik yang

real dan keadaan kuantum yang imajiner ini menempati basis yang sama padahal tidak!

Dalam kasus klasik, basis vektor ini terkait dalam suatu ruang posisi real 3 dimensi (kartesian)

tetapi dalam mekanika kuantum basis basis kombinasi linier yang menyusun vektor fungsi

gelombang ini tidak menyusun ruang kartesian tetapi ruang semua alternatif (basis abstrak)

berdimensi N dan tidak ada kaitannya secara langsung dengan basis basis vektor 3 dimesi

kartesian. Baru setelah kita kenakan operator proyeksi pada fungsi gelombang kita memiliki

hubungan antara ruang abstrak Hilbert dengan ruang real (nanti kita akan membahasnya lebih

jauh).

Basis vektor fungsi gelombang sebagai fungsi posisi |x〉 disini karenanya terkait dengan semua

kemungkinan posisi yang dapat dimiliki sistem (ia berada dalam ruang posisi tetapi bukan basis

real 3D namun basis abstrak dengan komponen kompleks). Dengan demikian basis vektor abstrak
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ini bisa memiliki sangat banyak kemungkinan posisi (kontinu) sehingga jumlah basis posisi adalah

takhingga atau dengan kata lain menempati suatu ruang abstrak (Hilbert) takhingga dimensi. Ru-

ang abstrak disini memungkinkan kita mengalikan fungsi fungsi gelombang yang kompleks satu

sama lain. Juga perlu ditekankan disini, karena pengukuran menghasilkan proyeksi ke satu basis

saja (nanti akan dibahas mengapa) atau dalam kasus kita satu harga posisi saja maka basis basis

vektor abstrak ini harus saling bebas atau ortogonal. Kalau tidak demikian maka kita tidak akan

mendapati pengukuran dengan campur baur posisi masing masing basis dan ini tidak sesuai den-

gan pengamatan (ingat konsep matematika mekanika kuantum mengikuti kemauan eksperimen).

Sekarang kita akan menggunakan sedikit matematika untuk melengkapi gambaran kita mene-

ganai ruang Hilbert. Ruang abstrak hilbert ini diberikan oleh himpunan vektor

H = (|v1〉 , |v2〉 , |v3〉 , |v4〉 , ...) (92)

dimana penjumlahan antar basis menghasilkan superposisi linier yang juga merupakan anggota

dari ruang hilbert tersebut

|v1〉+ |v2〉 = |v1 + v2〉 ε H (93)

begitu juga hasil perkalian dengan skalar juga merupakan anggota himpunan ruang hilbert

c |v1〉 = |cv1〉 ε H (94)

dimana perkalian inner adalah sah

〈v2 |v1〉 ε c (95)
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Cek pemahaman:

1. Apa yang dimaksud dengan ruang Hilbert? Mengapa kita harus meninggalkan ruang klasik

berdimensi ruang 3 dan beralih ke ruang Hilbert?

2. Fisika klasik menempati ruang yang merupakan bagian dari ruang Hilbert, tepatnya ruang

seperti apa dan bersifat apa? (ambil contoh gerak dalam tiga dimensi)

3. Ruang apa yang ditempati oleh fungsi gelombang posisi sebelum diukur? Bagaimana dengan

setalah diukur?

4. Kita akan pelajari sebentar lagi bahwa sebuah dadu memiliki fungsi gelombang berbentuk

|Ψdadu〉 =
1√
6



1

0

0

0

0

0


+

1√
6



0

1

0

0

0

0


+

1√
6



0

0

1

0

0

0


+

1√
6



0

0

0

1

0

0


+

1√
6



0

0

0

0

1

0


+

1√
6



0

0

0

0

0

1


Terdiri dari berapa vektor basis yang saling bebas fungsi gelombang tersebut? Berapa dimensi

ruang hilbert real yang ia rentang?
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XIV. STUDI KASUS SPIN DAN DADU

Sekarang dengan analogi yang sama bayangkan sebuah elektron yang dapat memiliki dua harga

orientasi momen magnet intrinsik bernama spin. Spin adalah salah satu sifat yang sangat penting

dari sebuah elektron yang berada dalam medan magnet luar dan hanya dapat memiliki dua oeien-

tasi ruang saja yakni up dan down. Meskipun spin dapat dianalogikan dengan momen magnet

intrinsik (semacam pusaran) karena tidak bergantung pada orientasi partikel lain, ia tidak memi-

liki analogi dengan momen magnet klasik karena elektron adalah partikel titik (bagaimana sebuah

titik berputar?).

Karenanya kita harus melihat spin sebagai makhluk kuantum dan memahaminya dari sisi

matematika yang lebih abstrak dimana simetri rotasi dari spin elektron (kita akan tunjukkan nanti)

akan menghasilkan keadaan semula setelah diputar 7200. Sebuah kartu akan menghasilkan simetri

yang sama setelah diputar 1800dan sebuah pensil akan kembali dalam posisi semula setelah diputar

3600. Jadi spin benar benar merupakan suatu sifat kuantum yang nyata yang muncul saat diberi

medan magnet luar namun tidak memiliki perbandingan dengan objek sehari hari (jangan kaget,

mekanika kuantum sangat radikal dan sangat berbeda dengan intuisi evolusioner kita. Nanti kita

akan belajar lebih banyak keanehan dari dunia kuantum).

Dalam mekanika kuantum fungsi keadaan adalah suatu kuantitas yang abstrak. Fungsi keadaan

spin total |ΨS〉mencakup semua kemungkinan alternatif keadaan. Dalam kasus spin kita memiliki

dua kemungkinan saja (dan ini bagus untuk memberikan contoh pedagogis yang sederhana) yakni

|ΨS〉 =
1√
2

(|up〉+ |down〉) (96)

Perhatikan bahwa kita telah menormalisasi fungsi gelombang tersebut dengan konstanta 1√
2

(amplitude probabilitas masing masing spin disini sama yakni 50%) untuk menjaga agar jumlah

probabilitas (kuadrat fungsi gelombang) spin up dan down adalah 1. Juga perhatikan bahwa basis

vektor dari keadaan spin total berjumlah dua, yakni basis vektor |up〉yang bisa dinyatakan dalam

vektor kolom atau ket vektor

 1

0

dan basis vektor |down〉 yang bisa dinyatakan dalam bentuk

ket vektor

 0

1

.

Kedua basis tersebut membentuk suatu ruang vektor abstrak dua dimensi atau C2 (simbol c

berpadanan dengan vektor kompleks yang mengisi ruang ini) dan mengikuti suatu aturan perkalian

skalar bilangan kompleks atau complex inner product sehingga memungkinkan kita mengalikan

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 62 of 180



dua vektor kompleks untuk mendapatkan harga yang real (ia memiliki suatu panjang atau norm

tetapi tidak sama dengan deskrisi panjang dalam dunia nyata kita). Ruang dimensi N yang

mengikuti sifat perkalian tersebut dinamakan ruang Hilbert dengan satu tambahan lain bahwa

ruang ini memiliki limit yang lengkap (complete) atau jargonnya ruang Cauchy sehingga kita bisa

menggunakan kalkulus (turunan, integrasi, dll) dalam perhitungan (Anda bisa mencari lebih jauh

di sumber lain). Jadi ruang Hilbert adalah suatu ruang vektor berdimensi N abstrak dengan inner

product dan patuh terhadap operasi kalkulus.

Sebagai contoh kita bisa menguji ortogonalitas diantara dua basis vektor tersebut melalui

perkalian matriks sederhana (ingat notasi bra vektor adalah vektor baris).

〈up| up〉 =
(

1 0
) 1

0

 = 1 (97)

〈down| down〉 =
(

0 1
) 0

1

 = 1 (98)

〈down| up〉 =
(

0 1
) 1

0

 = 0 (99)

〈up| down〉 =
(

1 0
) 0

1

 = 0 (100)

Secara general untuk sebuah fungsi keadaan dengan N alternatif keadaan (dalam ruang Hilbert

CN ) kita memiliki bentuk

|Ψ〉 = ψ1 |1〉+ ψ2 |2〉+ ψ3 |3〉+ ψ4 |4〉+ dst =
∑
N

ψN |i〉 (101)

dimana ψN kalau Anda masih ingat adalah amplitude probabilitas dari basis ke N fungsi gelom-

bang. Perhatikan bahwa untuk kasus fungsi gelombang malar sigma diganti integrasi. Juga perlu

dipahami bahwa dimensi total sebuah fungsi gelombang hanya sama dengan basis vektor or-

togonal yang lengkap. Jadi apabila fungsi gelombang kita tidak ortogonal kita harus melakukan

prosedur ortogonalisasi semacam ortogonalisasi Gramm Schmidt, dll yang bisa Anda cari di buku

aljabar linier atau mekanika kuantum seperti Ref. [22].

Sekarang kita coba lakukan perhitungan kuantum dengan sebuah dadu bersisi enam. Fungsi

gelombang dadu ini memiliki 6 keadaan dan dengan demikian merentang ruang Hilbert R6 yang

masing masing memiliki peluang yang sama untuk muncul.
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Figure 19: Dadu bersisi 6

Fungsi keadaan dadu ini sebelum dilempar dapat dinyatakan dalam bentuk (dalam hal ini fungsi

real)

|Ψdadu〉 = ψ1 |1〉+ ψ2 |2〉+ ψ3 |3〉+ ψ4 |4〉+ ψ5 |5〉+ ψ6 |6〉 (102)

Disini menjadi jelas mengapa ia merentang ruang Hilbert dimensi 6 (jumlah komponen vektor

kolom yang saling ortogonal ada 6!) lebih tepatnya ruang dimensi 6 dengan anggota real. Dalam

mekanika kuantum anggota dari dimensi hilbert biasanya (tidak selalu) berupa bilangan kompleks

(yang bersifat square integrabel ini akan kita bahas nanti) Jika kita uraikan vektor ket-nya

|Ψdadu〉 = ψ1



1

0

0

0

0

0


+ ψ2



0

1

0

0

0

0


+ ψ3



0

0

1

0

0

0


+ ψ4



0

0

0

1

0

0


+ ψ5



0

0

0

0

1

0


+ ψ6



0

0

0

0

0

1


(103)

Perhatikan bahwa setiap basis dari vektor ket ini bersifat ortogonal atau bebas linier (bisa anda

buktikan dengan mudah dengan perkalian skalar).

Sekarang kita bisa lakukan prosedur normalisasi

P (Ψdadu) = P (1) + P (2) + P (3) + P (4) + P (5) + P (6) = 1 (104)

Kita ingat dalam bahasan mengenai kucing Schroedinger bahwa peluang terkait dengan kuadrat

amplitude probabilitas maka

ψ2
1 + ψ2

2 + ψ2
3 + ψ2

4 + ψ2
5 + ψ2

6 = 1 (105)
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Karena peluangnya sama maka amplitude probabilitasnya juga sama ψ1 = c2 = ψ3 = ψ4 = ψ5 =

ψ6sehingga

6ψ2
1 = 1

ψ1 =
1√
6

(106)

Jadi fungsi keadaan dadu kita sekarang terdiri dari vektor basis yang ortogonal dan ternormal-

isasi. Fungsi gelombang yang ortogonal dan ternormalisasi dinamai sebagai fungsi gelom-

bang ortonormal. Fungsi gelombang ortonormal adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap fungsi

keadaan dalam mekanika kuantum. Agar lebih mantap, kita tuliskan fungsi gelombang dadu kita

dalam bentuk akhir

|Ψdadu〉 =
1√
6



1

0

0

0

0

0


+

1√
6



0

1

0

0

0

0


+

1√
6



0

0

1

0

0

0


+

1√
6



0

0

0

1

0

0


+

1√
6



0

0

0

0

1

0


+

1√
6



0

0

0

0

0

1


(107)

Jika ini adalah saat pertama Anda berkenalan dengan text atau buku mekanika kuantum saya

ucapkan selamat. Anda baru saja menurunkan fungsi gelombang sebuah objek (dadu) berdimensi

6 secara lengkap dan benar!

Cek pemahaman:

1. Jika Anda ingin mengukur nilai (jumlah dari masing masing nilai) yang dimiliki oleh pelem-

paran dua dadu berapa dimensi Hilbert yang harus direntang? (Jawabannya 11 tetapi pikirkan

mengapa!)

2. Carilah fungsi gelombang ternormalisasi dari sebuah dadu yang bersisi 12 (dodecahedron)

3. Cari nilai ekspektasi dari dadu bersisi 12 tadi
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XV. PERANAN HARGA EKSPEKTASI DALAM MEKANIKA KUANTUM

Selanjutnya karena mekanika kuantum model probabilistik Anda perlu mengenal beberapa

konsep mengenai bagaimana menarik harga dari sekumpulan data. Misalkan anda melakukan

pelemparan dadu sebanyak 10 kali dengan keluaran angka: 2, 4, 5, 5, 2, 1, 2, 3, 6, dan 2. Masing

masing angka bersesuaian dengan nilai sesuai yang tertera pada angka itu. Jadi jumlah nilai total

dari kesepuluh pelemparan adalah

2 + 4 + 5 + 5 + 2 + 1 + 2 + 3 + 6 + 2 = 32 (108)

Berapakah harga rata rata atau harga ekspektasi dari kesepuluh kali pelemparan tadi? Jawaban-

nya adalah

Harga ekspektasi =
1

N
Σ
j
cj (109)

dimana N adalah jumlah pelemparan dan cj adalah nilai dari pelemparan ke j. Untuk kasus kita

harga ekspektasinya adalah

Harga ekspektasi =
32

10
= 3.2 (110)

artinya adalah kalau kita melakukan serangkaian pelemparan dadu nilai rata ratanya adalah 3,2.

Sekarang semakin banyak pengukuran, maka harga ekspektasi akan mendekati nilai∑
j

pjcj (111)

dimana pjadalah peluang keluarnya nilai cj . Untuk kasus dadu peluang dari keluarnya suatu nilai

adalah 1
6

sehingga harga ekspektasinya adalah∑
j

pjcj =
1

6
1 +

1

6
2 +

1

6
3 +

1

6
4 +

1

6
5 +

1

6
6 = 3.5 (112)

Artinya jika pelemparan dadu dilakukan tidak hanya sepuluh kali tetapi satu juta kali, maka Anda

bisa bertaruh bahwa harga ekspektasinya akan sangat mendekati 3, 5 . Jadi nilai 3,2 ini sangat

mungkin akan berubah jika pengukuran selanjutnya dilakukan dan rata ratanya akan mendekati

suatu harga yang konstan dengan semakin banyak pengukuran dalam hal ini 3,5. Sekedar cek,

jumlah total semua peluang adalah terkonservasi (lengkap)∑
j

pj =
1

6
+

1

6
+

1

6
+

1

6
+

1

6
+

1

6
= 1 (113)

Kalau Anda masih belum yakin saya berikan contoh yang sangat sederhana: pengetosan mata

uang. Kita labelkan nilai 1 pada angka dan 0 pada gambar. Jika hanya dilakukan pelemparan
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sebanyak 6 kali sangat mungkin muncul gambar atau angka lebih banyak dari pasangannya dan

nilai rata ratanya tidak selalu setengah (1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0)/6. Akan tetapi jika pecobaan

dilakukan sebanyak 1 juta kali, maka harga rata ratanya (pelemparan acak) pasti sangat mendekati

atau sama dengan setengah sesuai dengan perumusan harga ekspekasi kita (pers.(112)).

Figure 20: Perbedaan nilai ekspekasi, modus, dan median untuk beberapa distribusi gaussian. Modus selalu

terkait dengan puncak distribusi (yang paling sering muncul) sedangkan harga ekspektasi terkait dengan

rata rata. [23]

Dalam mekanika kuantum harga ekspektasi bisa didapat dari pers.(111). Kita tahu bahwa pelu-

ang suatu pengukuran terkait dengan modulus kuadrat dari fungsi gelombang atau amplitude prob-

abilitas. Sehingga ∑
j

pjcj =
∑
j

ψ∗j cjψj (114)

Apabila fungsi gelombang kita adalah malar seperti pada kasus fungsi gelombang posisi kita yang

gaussian maka nilai yang kita ukur adalah posisi, namun dalam mekanika kuantum suatu observ-

abel tidak kita nyatakan dalam bentuk variabel akan tetapi operator (ini akan dibahas di bagian

selanjutnya) sehingga cj = x̂ dan penjumlahannya akan menjadi integral∑
j

ψ∗j cjψj →
ˆ ∞
−∞

ψ∗j x̂ψjdx (115)

dalam notasi kuantum harga ekspektasi posisi adalah 〈x̂〉 sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk

〈x̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ(x)∗x̂ψ(x)dx = 〈ψ| x̂ |ψ〉 (116)
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dimana fungsi gelombang kita disini telah ternormaisasi. Untuk fungsi gelombang yang belum

ternormalisasi kita bisa dapatkan harga ekspektasi dalam bentuk

〈x̂〉 =
〈ψ| x̂ |ψ〉
〈ψ|ψ〉

(117)

Perhatikan bahwa sebuah fungsi gelombang yang ternormalisasi memiliki nilai

〈ψj|ψj〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ(x)∗ψ(x)dx = 1 (118)

Jadi secara umum harga ekspektasi suatu observabel fisis Ô diberikan oleh〈
Ô
〉

=
〈ψ| Ô |ψ〉
〈ψ|ψ〉

(119)

Mengapa harga ekspektasi ini penting? Jawabanya adalah karena sangat sering suatu penguku-

ran dalam mekanika kuantum dilakukan berulang ulang. Misalnya pengukuran pada radius antara

elektron dan proton dalam atom hidrogen tidak dilakukan satu atau dua kali tapi berkali kali. Ingat

bahwa harga ekspektasi disini bersesuaian dengan suatu harapan tetapi tidak berarti pengukuran

berikutnya harus memberikan harga harapan itu. Kita akan lihat nanti bagaimana harga ekspektasi

sangat penting dalam pengukuran sistem kuantum, misalnya dalam meramalkan sebaran posisi

elektron didalam kotak potensial atau pada Vol. II dalam mencari peluang transisi elektronik se-

buah elektron dari satu level energi ke level energi lain. Selanjutnya harga harapan tidak sama

dengan nilai yang paling sering muncul (atau istilahnya modus). Dalam kasus pelemparan dadu

sebelumnya, angka 2 muncul 4 kali jadi nilai modosnya adalah 2. Juga harga pertengahan atau

median tidak sama dengan harga pertengahan atai median. Median adalah harga pertengahan dari

sekumpulan data yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil kemudian diambil nilai

tengahnya. Kita coba urutkan dari yang terkecil

1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6 (120)

nilai yang muncul ditengah adalah pelemparan ke 5 dan 6 yakni bernilai 2 dan 3. Harga perten-

gahannya adalah (2 + 3)/2 = 2, 5 dan tidak sama dengan harga ekspektasi kita yakni 3, 2. Untuk

sekumpulan distribusi semacam gaussian, harga ekspektasi, modus, dan median juga seringkali

tidak sama. Ini bisa Anda lihat pada Fig 20.

Dalam kasus dadu kita bekerja dalam ruang Hilbert bervektor real 6 dimensi. Karena se-

cara umum sebuah fungsi keadaan lengkap dalam mekanika kuantum bisa terdiri dari sejumlah

takhingga keadaan alternatif semacam posisi atau momentum sebuah sistem. Maka seringkali kita
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berhadapan dengan persoalan dimensi abstrak takhingga yang juga merupakan himpunan ruang

Hilbert. Karena ruang ini bersifat lengkap terhadap operasi kalkulus, semua perhitungan sebelum-

nya dapat kita perluas untuk takhingga dimensi. Disini kita sesungguhnya berasumsi bahwa ada

takhingga dimensi Hilbert, tapi apa sesungguhnya takhingga ini? Ataukah sebenarnya dimensi

takhingga ini memiliki batas atas yang sangat besar. Sejauh pengetahuan saya, belum ada bukti

matematka yang memberikan batas atas pada jumlah maksimum dimensi ruang abstrak Hilbert.

Tapi bagaimanapun abstraknya, ini adalah dunia mekanika kuantum, dunia dimensi abstrak Hilbert

yang bisa memiliki N buah dimensi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dunia abstrak ini

kita hubungkan dengan dunia kita yang real? Bagaimanapun kita hidup dalam dunia real bukan

dunia abstrak Hilbert!

Cek pemahaman:

1. Apa perbedaan antara harga ekspektasi, median, dan modus

2. Sekumpulan pengambilan data berbentuk: 1, 4, 5,2, 9 dan 4 carilah nilai ekspektasi, median,

dan modusnya

3. Nanti Anda akan pelajari bahwa operator momentum dalam mekanika kuantum berbentuk

p̂ = −ih ∂
∂x

Operator momentum tersebut terkait dengan operator energi kinetik sebuah partikel bebas via

Ê = p̂2/(2m)

tuliskan bentuk harga ekspektasi dari operator momentum dan energi (secara eksplitis) untuk

fungsi gelombang sembarang yang ternormalisasi.

4. Dengan menggunkan bentuk fungsi gelombang gaussian

ψ = eipx/~e−x
2/α2

hitunglah harga ekspektasi dari operator posisi dan momentum. Perhatikan bahwa suku eksponen-

sial dengan imajiner akan saling menghilangakn via produk kompleks konjugat. Anda mungkin

memerlukan bantuan wolfram alpha untuk menghitung integral tersebut. Pikirkan bahwa harga

ekspektasinya akan berada di tengah fungsi gaussian tersebut.
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XVI. DUNIA KITA DIHUBUNGKAN OLEH DUNIA KUANTUM VIA OPERATOR PROYEKSI

Eksperimen kuantum menunjukkan bahwa pengamatan akan memberikan kita hanya satu

keadaan saja (terbebas dari berbagai intepretasi yang menyertai proses ini). Sebuah dadu yang

dilempar hanya akan memberikan kita satu angka saja diantara himpunan kemungkinan angka

satu sampai enam. Bagaimana kita memodelkan hal ini secara matematis. Logika berpikirnya

adalah mari kita cari suatu operasi dimana kalau kita kenakan pada fungsi gelombang ia akan

memberikan kita hanya satu basis vektor saja. Dalam bahasa aljabar linier, kita gunakan suatu

operator proyeksi Pi yang bekerja pada semua keadaan alternatif berbasis N dan mem-

proyeksikannya kedalam satu basis vektor.

Ingat bahwa operator adalah suatu alat dalam matematika yang baru memiliki arti setelah kita

kenakan suatu fungsi. Dalam notasi Braket Dirac operator proyeksi dapat kita tuliskan dalam

bentuk Ket-Bra

Pi = |i〉 〈i| (121)

Notasi ini sebentar lagi akan menjadi jelas. Misalkan pengukuran terhadap pelemparan dadu

menghasilkan suatu angka katakanlah 3 ini berarti operator proyeksinya berbasis vektor ket 3

P3 |Ψdadu〉 = |3〉 〈3| 1√
6

(|1〉+ |2〉+ |3〉+ |4〉+ |5〉+ |6〉) (122)

dengan mengalikan operator kita kedalam masing masing vektor ket

P3 |Ψdadu〉 =
1√
6
|3〉 [〈3| 1〉+ 〈3| 2〉+ 〈3| 3〉+ 〈3| 4〉+ 〈3| 5〉+ 〈3| 6〉] (123)

Karena sifat ortogonalitas antara basis vektor, hanya 〈3| 3〉 = 1 dan perkalian skalar vektor yang

lainnya nol. Sehingga

P3 |Ψdadu〉 =
1√
6
|3〉 [0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0] (124)

akhirnya

P3 |Ψdadu〉 =
1√
6
|3〉 (125)
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Hasil yang sama bisa kita peroleh dengan menggunakan notasi eksplisit vektor kolom.

P3 |Ψdadu〉 = |3〉 〈3| =



0

0

1

0

0

0


(

0 0 1 0 0 0
)
×


1√
6



1

0

0

0

0

0


+

1√
6



0

1

0

0

0

0


+

1√
6



0

0

1

0

0

0


+

1√
6



0

0

0

1

0

0


+

1√
6



0

0

0

0

1

0


+

1√
6



0

0

0

0

0

1




(126)

saya serahkan kepada Anda untuk mengerjakan perkalian matriks ini. Hasil akhirnya harus berben-

tuk

P3 |Ψdadu〉 =
1√
6



0

0

1

0

0

0


(127)

Sebelum kita akhiri ada beberapa syarat yang melekat pada semua operator proyeksi: operator ini

hanya terdiri atas komponen 0 dan 1. Komponen bernilai 1 adalah komponen basis yang ingin

diproyeksi. Lebih jauh lagi kita kenakan operator ini kepada semua basis vektor (pers.(70) dan

pers.(71) mengikuti aturan:

Ô(f + g) = Ôf + Ôg (128)

Ô(cf) = cÔf (129)

kalau Anda ingat dalam bahasan kita sebelumnya inilah sifat sifat operator linear. Secara umum

semua operator dalam mekanika kuantum adalah operator linear. Anda lihat bagaimana konsep

konsep abtrak matematika bisa menjadi jelas kalau kita hubungkan dengan contoh yang mudah
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dipahami. Anda bisa lihat sendiri bahwa operator proyeksi memproyeksikan dimensi ruang

Hilbert N ke ruang Hilbert 1 dimensi.

Bagaimana kita melihat kasus ini dari tinjauan ruang Hilbert? Masing masing keadaan mewak-

ili satu dimensi ruang hilbert. Sebelum dadu dilempar kita memiliki 6 buah ruang dimensi Hilbert

1 dimensi yang jika digabungkan merentang ruang Hilbert 6 dimensi. Secara matematis ini dicapai

via perkalian tensor yang menghasilkan matriks berukuran 6× 6

H(1)⊗H(2)⊗H(3)⊗H(4)⊗H(5)⊗H(6)⇒ R6 (130)

Perhatikan bahwa produk skalar atau inner produk antara semua basis ruang hilbert tersebut harus

lengkap atau ternormalisasi. Jadi sebuah ruang Hilbert dapat juga didefinisikan sebagai ruang

dimana produk innernya bersifat lengkap (satu). Yang menarik menurut intepretasi kopenhagen,

mekanika kuantum hanyalah model matematis yang memandang ruang hilbert setelah diukur run-

tuh menjadi hanya satu dimensi sedangkan menurut teori many world ruang hilbert haruslah nyata.

Dengan demikian setelah pengukuran, kelima ruang hilbert lain masing masing memecah menjadi

semesta pararel yang terlepas dari semesta kesadaran kita. Tapi ini masalah filosofis.

Sebelum mengakhiri bagian ini, kita ulas sedikit mengenai sifat sebuah operator proyeksi.

Perkalian operator itu dengan diri sendiri, misalkan untuk kasus proyeksi basis angka 3 dadu kita

memberikan

P3P3 = (P3)
2 = |3〉 〈3| |3〉 〈3| =



0

0

1

0

0

0


(

0 0 1 0 0 0
)


0

0

1

0

0

0


(

0 0 1 0 0 0
)

dari syarat ortogonalitas ataupun perkalian langsung matriks didapat

P3P3 = (P3)
2 = |3〉 1 〈3| = P3 (131)

secara umum ciri sebuah operator proyeksi adalah

P̂ = P̂ 2 (132)

Bahkan suatu operator dikatakan sebagai operator proyeksi jika memenuhi syarat tersebut.

Anda dapat juga menggunakannya untuk menguji apakah sebuah operator bersifat operator

proyeksi atau tidak.
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Satu sifat penting lain adalah bahwa apabila kita gunakan seluruh vektor proyeksi pada sebuah

fungsi gelombang, misalnya dalam kasus dadu kita∑
j

|j〉 〈j| Ψ〉 = |1〉 〈1| Ψ〉+ |2〉 〈2| Ψ〉+ |3〉 〈3| Ψ〉+ |4〉 〈4| Ψ〉+ |5〉 〈5| Ψ〉+ |6〉 〈6| Ψ〉 (133)

kita akan dapatkan kembali fungsi gelombang itu!∑
j

|j〉 〈j| Ψ〉 = Ψ〉 (134)

Jadi kita memiliki suatu hubungan ∑
j

|j〉 〈j| = 1 = I (135)

atau suatu matriks identitas (yakni matriks yang komponen diagonalnya atau cjj bernilai 1 dan

semua komponen sisanya nol). Perhatikan bahwa kita harus mensomasi operator proyeksi secara

lengkap agar mendapatkan kembali fungsi gelombang secara utuh. Bahwa somasi semua basis

yang sejajar dari sebuah operator proyeksi harus memberikan matriks identitas dikenal

dalam mekanika kuantum sebagai kelengkapan atau completeness. Sifat ini akan kita gunakan

dalam perhitungan terkait nantinya.

Cek pemahaman:

1. Apa pernan dari operator proyeksi

2. Apa sifat yang dimiliki oleh operator proyeksi

3. Anda sudah menurunkan fungsi gelombang dari dadu bersisi 12 (dodecahedron)-Jika belum ada

baiknya Anda lakukan sekarang. Jika pengukuran menghasilkan keluaran sisi 9 bagaimana for-

mulasinya dalam kerangka matematika (bagaimana proses proyeksinya?), tunjukkan juga bahwa

ia akan memetakan ruang hilbert 12 ke ruang hilbert 1 (dengan cara menunjukkan basis vektor

akhirnya harus satu)

4. Tunjukkan secara eksplisit bahwa untuk dadu bersisi 12 berlaku sifat kelengkapan dan bahwa

semua probabilitas amplitudenya adalah satu.

5. Tunjukkan bahwa operator proyeksi dalam mekanika kuantum bersifat linier, misalnya gunakan

kombinasi ket-bra dengan suatu matriks baris dan kolom berapa saja yang Anda suka dengan satu

komponen 1 dan lainnya nol (namun letak komponen yang bernilai satu harus sama) kemudian op-

erasikan pada suatu fungsi gelombang yang terdiri dari minimal dua kombinasi linier basis vektor

bebas, misalnya:

|ψ〉 = |φ〉+ |χ〉
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XVII. DUNIA KUANTUM NONRELATIVISTIK TUNDUK PADA PERSAMAAN

SCHROEDINGER

Sekarang mari kita beralih ke persoalan atom. Persamaan dinamika dalam mekanika kuan-

tum dimotivasi oleh hasil percobaan spektroskopi dari atom hidrogen yang hanya tersusun atas

satu elektron dan proton. Eksperimen menunjukkan bahwa gas hidrogen hanya dapat menyerap

dan mengemisi cahaya dalam spektra spektra diskrit yang mengikuti suatu deret numerik. Perlu

dicari suatu persamaan dinamika yang bias menghasilkan keluaran spektrum hidrogen dengan

asumsi dasar seminimal mungkin. Atau jika mengambil analogi klasik pada bagian sebelumnya

persoalannya adalah:

ÔΨ(x, t) =⇒ Persamaan Dinamika Kuantum =⇒ Harga energi (diskrit) (136)

Adalah Werner Heisenberg dan Erwin Schroedinger yang pertama kali merumuskan suatu per-

samaan dinamika yang dapat menjelaskan perilaku partikel kuantum. Kedua formulasi mereka

mengambil bentuk yang berbeda namun secara matematis setara. Heisenberg merumuskan

formulasi mekanika kuantum berdasarkan seperangkat aturan matriks yang abstrak sedangkan

Schroedinger mengembangkan formulasi yang berdasarkan mekanika gelombang yang lebih fisis.

Karena pendekatan Schroedinger lebih mudah dipahami oleh fisikawan pada masa itu gagasannya

lebih cepat diterima meskipun tidak luput dari kontroversi.

Bagaimana Schroedinger sampai pada persamaannya? Ia mengambil satu langkah radikal yang

kemudian menjadi salah satu postulat mekanika kuantum. Jika Anda masih ingat pada bahasan

sebelumnya mengenai kucing Schroedinger, keadaan suatu sistem dalam mekanika kuantum (gam-

baran Schroedinger) dinyatakan oleh sebuah fungsi gelombang yang bisa merupakan fungsi dari

waktu dan posisi. Fungsi gelombang ini tidak seperti partikel yang energinya terlokalisir. Fungsi

gelombang probabilitas tidak cocok dinyatakan sebagai observabel yang berbentuk vari-

abel. Misalkan posisi suatu fungsi gelombang dinyatakan dalam bentuk variabel posisi r, tapi

bagaimana kita bisa tahu posisi tepat sebuah gelombang yang cenderung tersebar (gelombang

disini adalah abstrak tidak ada kaitannya dengan gelombang klasik).

Dengan kata lain kita perlu mencari suatu perangkat matematika yang bekerja pada suatu

fungsi keadaan dengan cara yang berbeda dengan variabel klasik. Ide brilian dan juga insting

luar biasa Schroedinger adalah menemukan bahwa sebuah operator dapat menggantikan peran

variabel klasik dalam menggambarkan suatu observabel. Mengapa asumsi Schroedinger ini dapat
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diterima? Jawabannya adalah karena pemerian observabel dalam bentuk operator ini memberikan

kita prediksi eksperimen yang tepat (ingat satu satunya alasan validitas kuantum adalah karena

prediksinya tepat). Dengan kata lain tidak ada alasan fisis yang lebih fundamental lagi yang

menjelaskan mengapa suatu harga observabel dalam mekanika kuantum berpadanan

dengan operator: ini adalah suatu postulat!- yang kemudian diterapkan dan sesuai dengan

eksperimen. Postulat postulat dalam mekanika kuantum memberikan kita suatu hubungan

antara dunia fisika kita dengan model abstrak mekanika kuantum. Beberapa observabel

yang sering kita gunakan adalah posisi x̂, momentum (translasi p̂ dan sudut L̂),spin Ŝ, dan energi

(Hamiltonian) Ĥ .

Observabel klasik x,p,L,H =⇒ variabel

Observabel kuantum x̂, p̂, L̂, Ŝ, Ĥ =⇒ operator

Momentum posisi x̂ (dalam representasi basis posisi) memiliki bentuk yang paling mudah

yakni x. Bentuk ini sederhana karena kita bekerja dalam ruang posisi, perhatikan bahwa fungsi

keadaannya direpresentasikan dalam bentuk posisi Ψ(r, t) (dalam ruang momentum operator po-

sisi memiliki bentuk yang mirip operator momentum ini bisa dibuktikan dengan mengambil so-

lusi fungsi gelombang dalam representasi momentum, kita akan bahas ini nanti). Schroedinger

mencoba untuk menurunkan operator momentum dan energi dengan mengambil suatu asumsi

tebakan atau ad hoc bahwa solusi dari persamaannya memberikan fungsi gelombang yang berben-

tuk gelombang bidang kompleks (eikx) dan berpropagasi harmonik (eiωt) satu dimensi meskipun

operatornya berlaku untuk semua solusi fungsi gelombang tidak hanya gelombang bidang.

ψ(x, t) = Aei(k·x−ωt) (137)

Dengan bantuan hubungan energi kuanta Planck

E = hf = (~2π)f = ~ω (138)

dan hubungan de Broglie mengenai sifat gelombang dari partikel

λ =
h

p
⇒ p =

(~2π)

λ
= ~k (139)

Dengan mensubstitutsi nilai ω dan k ke persamaan gelombang datar kita peroleh suatu bentuk

kuantum dari solusi tebakan persamaan Schroedinger:

ψ(x, t) = Aeipx/~e−iωt (140)
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dimana momentum p memiliki arah sepanjang sumbu x atau px. Sebagai informasi tamba-

han fungsi gelombang gausian kita sebelumnya memiliki bentuk yang mirip dengan gelombang

bidang. Bisa ditunjukkan bahwa fungsi gaussian bisa diperoleh melalui superposisi dari berbagai

gelombang bidang

ψ(x) = eipx/~g(k) (141)

dengan koefisien ternormalisasi

g(k) =
1√
2πα

e−x
2/(4α) (142)

Jadi fungsi gelombang gaussian juga merupakan solusi tebakan dari persamaan Schroedinger. Un-

tuk kesederhanaan kita akan fokus pada gelombang bidang.

Perhatikan bahwa observabel momentum dan energinya dinyatakan dalam bentuk operator

(postulat). Operator momentumnya dapat diperoleh dari menurunkan fungsi gelombang itu ter-

hadap x
∂

∂x
ψ(x, t) =

ip

~
Ae((ipx/~)−(iEt/~)) =

ip

~
ψ(x, t) (143)

maka kita peroleh
h

i

∂

∂x
Ψ(x, t) = pΨ(x, t) (144)

persamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk operator yang menggantikan peran variabel dalam

fisika klasik

p̂Ψ(x, t) = pΨ(x, t) (145)

dimana

p̂ =
~
i

∂

∂x
= −i~ ∂

∂x
(146)

merupakan operator momentum. Perhatikan dari pers.(145) bahwa operator momentum yang dike-

nai pada fungsi gelombang akan memberikan harga/nilai suatu pengukuran momentum p. Hal

yang sama berlaku untuk operator posisi x̂

x̂Ψ(x, t) = xΨ(x, t) (147)

Secara umum sebuah operator dalam mekanika kuantum selalu berpadanan dengan suatu

nilai/harga observabel (dari operator itu). Untuk solusi gelombang bidang dalam 3 dimensi

operator momentum berbentuk

p̂ = −ih ∂
∂x

êx − ih
∂

∂y
êy − ih

∂

∂z
êz (148)
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atau

p̂ = −ih
[
∂

∂x
êx +

∂

∂y
êy +

∂

∂z
êz

]
= −ih∇ (149)

dimana kita gunakan definisi∇atau dikenal sebagai nabla

∇ =

[
∂

∂x
êx +

∂

∂y
êy +

∂

∂z
êz

]
(150)

Perhatikan bahwa nabla adalah vektor (memiliki arah yang diberikan oleh vektor-vektor satuan)

dan operator momentum dengan demikian merupakan suatu vektor.

Sekarang operator energi bergantung waktu dapat diperoleh dengan menurunkan pers. (140)

terhadap t.
∂

∂t
ψ(x, t) = − i

~
E
(
Ae

i
~ (px−Et)

)
= − i

~
Eψ(x, t) (151)

sehingga didapat

Ê = −~
i

∂

∂t
= i~

∂

∂t
(152)

Sekarang persamaan dinamika kuantum Schroedinger bisa kita peroleh dengan konstruksi se-

bagai berikut. Energi total atau Hamiltonian sebuah sistem kuantum adalah sebuah observ-

abel karenanya berbentuk operator Ĥ . Karenanya energi kinetik dan potensial dalam operator

hamiltonian juga mengambil bentuk operator. Kita telah pelajari pada bagian sebelumnya bahwa

operator Hamiltonian mencakup energi total sistem dalam dalam hal ini diberikan oleh penjum-

lahan energi kinetik dan potensial (energi lain seperti medan magnet atau medan listrik dianggap

tidak ada):

Ĥ = Ê = ÊK + ÊP =
p̂2

2m
+ ÊP (153)

kalilan kedua ruas dengan fungsi keadaan didapat

ÊΨ(x, t) =

(
p̂2

2m
+ ÊP

)
Ψ(x, t) (154)

Dimana kita nyatakan sekarang masukkan nilai untuk operator energi dan momentum kita akan

dapatkan

i~
∂

∂t
Ψ(x, t) =

[
1

2m

(
−i~ ∂

∂x

)2

+ ÊP

]
Ψ(x, t) (155)

atau karena i2 =
(√
−1
)2

= −1 maka persamaan diatas bisa dituliskan dalam bentuk

i~
∂

∂t
Ψ(x, t) =

[
~2

2m
+ ÊP

]
Ψ(x, t) (156)
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Persamaan ini merupakan persamaan yang sangat penting dan menggambarkan evolusi

waktu dari fungsi gelombang sebuah sistem kuantum. Persamaan ini memainkan peran

yang sama dengan persamaan gerak Hamilton atau Newton dalam mekanika kuantum dan

dikenal sebagai persamaan Schroedinger bergantung waktu. Juga perlu ditekankan bahwa

kebergantungan waktu diperikan oleh fungsi gelombang dan bukan operator. Operator

dalam gambaran Schroedinger bersifat stasioner terhadap waktu. Lebih jauh persamaan

Schroedinger lebih fundamental dari persamaan gerak Newton, karena persamaan gerak newton

dapat diperoleh dari persamaan gelombang Schroedinger (tidak diturunkan disini). Singkatnya

semua objek baik klasik maupun kuantum memenuhi persamaan gelombang Schroedinger (untuk

objek nonrelativistik atau bergerak dengan kecepatan jauh dari kecepatan cahaya), bahkan ada ke-

mungkinan bahwa dinamika (evolusi waktu) dari seluruh sistem nonrelativistik di alam semesta

kita mengikuti persamaan sakti ini.

Mari kita telaah persamaan ini lebih jauh. Ruas kiri persamaan Schroedinger bergantung waktu

menggambarkan evolusi waktu dari fungsi gelombang dalam bentuk turunan pertama. Sebuah

fungsi yang dikenai turunan pertama terhadap waktu memiliki evolusi yang terdefinisi secara ek-

sak. Dengan kata lain evolusi waktu dar fungsi gelombang diketahui secara pasti (sebuah fungsi

gelombang dapat bergerak seperti partikel terhadap waktu).

Salah satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa kita tidak menurunkan persamaan

ini. Yang kita lakukan adalah mengikuti jalan pikiran Schroedinger, yakni mengambil suatu

tebakan atau ide (dalam bahsa jerman ansatz) bahwa solusi dari persamaannya berbentuk gelom-

bang bidang kompleks yang berevolusi secara harmonik kemudian mencari persamaan geraknya.

Dengan demikian kita hanya berputar putar pada solusi dan persamaan Schroedinger bukan dari

konsep fisika yang lebih fundamental. Tidak ada prinsip fisika yang lebih fundamental yang

menjelaskan mengapa fungsi gelombang menggambarkan secara lengkap keadaan sebuah sis-

tem sebelum diukur. Walaupun secara teknis persamaan Schroedinger bisa diturunkan dari suatu

persamaan matematika yang bernama persamaan Hamilton-Jacobi (atau persamaan fisika lain)

yang selanjutnya diturunkan dari prinsip aksi hal yang sebaliknya bisa juga dilakukan. Per-

samaan Hamilton-Jacobi sendiri bisa diturunkan dari persamaan Schroedinger begitu juga prin-

sip prinsip fundamental fisika lain seperti integral lintasan Feynman (Feynman Path Integral) da-

pat diturunkan dari persamaan Schroedinger. Richard Feynman mengatakan bahwa persamaan

Schroedinger yang dipatuhi oleh seluruh sistem nonrelativistik di alam kita tidak bisa diturunkan

dari prinsip fisika yang lebih mendasar, persamaan ini keluar begitu saja (dari insting dan kejeniu-
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san) Erwin Schroedinger.

Dalam fisika teoretik, semakin general sebuah teori dan semakin sedikit asumsi yang digu-

nakan untuk menurunkan hasil hasil eksperimen semakin tinggi kelasnya. Persamaan mekanika

klasik Newton atau Hamilton bisa diturunkan dari persamaannya Schroedinger. Bahkan seper-

tinya seluruh sistem fisika diluar dimesi inti (skala femto atau 10−15 m keatas) di alam semesta

mematuhi persamaan ini dalam limit nonrelativistik. Lebih jauh lagi kita akan menemukan tidak

hanya energi saja yang diskrit tetapi juga momentum sudut dan spin.

Cek pemahaman:

1. Mengapa observabel kuantum lebih baik dinyatakan dalam bentuk operator?

2. Turunkan sendiri dari solusi tebakan Schroedinger bentuk eksplisit dari operator momentum

3. Turunkan dengan mengambil fungsi gelombang harmonik kebergantungan waktu bentuk ek-

splisit dari operator energi

4. Persamaan Schroedinger berbentuk turunan pertama terhadap waktu, apa arti dari pernyataan

ini? Bagaimana hal ini tidak melanggar sifat probabilitas mekanika kuantum (kaitkan dengan in-

terpretasi modulus kuadrat fungsi gelombang).

5. Persamaan Schroedinger dapat diturunkan dari prinsip aksi karenanya bukan merupakan postu-

lat. Sanggah/debatkan pernyataan ini dengan argumen yang dapat diterima.
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XVIII. TEKNIK SEPARASI VARIABEL DAN PERSAMAAN SCHROEDINGER TAK BERGAN-

TUNG WAKTU

Ok, kalau sekarang kita kembali ke solusi dari persamaan Schroedinger berbentuk gelombang

bidang 1D

ψ(x, t) = Aei(kx−ωt) (157)

Persamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk

Ψ(x, t) = Ae
i
~ (px−Et) (158)

Ψ(x, t) = ψ(x)u(t) (159)

dimana jika kita anggap amplitude gelombang A = 1 untuk kemudahan maka

ψ(x) = e
i
~ (px) (160)

u(t) = e
i
h
(Et) (161)

Jadi solusi fungsi gelombangnya dapat dituliskan sebagai perkalian dua fungsi yang saling

bebas (tidak selalu solusi persamaan differensial bisa kita pisahkan, kita beruntung dalam hal

ini!). Jika kita substitusikan dua fungsi saling bebas ini kedalam persamaan Schroedinger didapat

ih
∂

∂t
ψ(x)u(t) =

[
h2

2m

∂2

∂x2
+ ÊP

]
ψ(x)u(t) (162)

kemudian kelompokkan u(t) diruas kiri dan ψ(x) diruas kanan (fungsi yang tidak diturunkan bisa

keluar dari differensial) sehingga

ih

u(t)

∂

∂t
u(t) =

1

ψ(x)

[
h2

2m

∂2

∂x2
+ ÊP

]
ψ(x) (163)

Sekarang perhatikan persamaan diatas. Di ruas kiri persamaannya hanya merupakan turunan

fungsi waktu sedangkan ruas kanan hanya mengandung turunan posisi. Satu satunya cara supaya

kedua ruas tersebut adalah sama adalah bahwa kedua ruas tersebut sama dengan suatu konstanta.

Saya berikan contoh sederhana. Misalnya fungsi

f(a, b) = a2b2 (164)

diturunkan secara parsial terhadap a

∂

∂a
f(a, b) = 2ab2 (165)
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diturunkan secara parsial terhadap b

∂

∂b
f(a, b) = 2a2b (166)

kedua hasil tidak akan sama. Tapi coba sekarang kita ambil konstanta k

f = k (167)

Kedua turunan memberikan harga sama

∂

∂a
k =

∂

∂b
k = 0 (168)

Jadi kesimpulannya

ih

u(t)

∂

∂t
u(t) =

1

ψ(x)

[
h2

2m

∂2

∂x2
+ ÊP

]
ψ(x) = k (169)

Kita tahu bahwa setiap observabel terkait dengan suatu nilai pengukuran dan operator terkait.

Kalau Anda perhatikan operator takbergantung waktu disisi kanan persamaan diatas tidak lain

adalah operator energi total atau Hamiltonian Ĥ . Jadi

1

ψ(x)
Ĥψ(x) = k (170)

Sehingga k haruslah terkait dengan nilai dari observabel energi total yakni energi! Maka k = E

dan

Ĥψ(x) = Eψ(x) (171)

inilah persamaan gelombang Schroedinger yang tidak bergantung pada variabel waktu.

Ingat bahwa E adalah suatu nilai (konstanta). Persamaan diatas memiliki bentuk yang sama

dengan beberapa persamaan sebelumnya. Coba Anda ingat persamaan

p̂ψ(x, t) = pψ(x, t) (172)

dan

x̂ψ(x, t) = xψ(x, t) (173)

Anda bisa lihat disini bahwa sebuah konstanta/nilai observabel terkait dengan operator yang

sesuai. Persamaan diatas sering kita jumpai dalam fisika dan dikenal sebagai persamaan

Eigen (dari bahasa jerman yang berarti diri sendiri). Ciri khas persamaan itu adalah bahwa pen-

goperasian operator ke fungsi eigen (dalam hal ini ψ(x, t)) menghasilkan suatu nilai eigen (harga
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observabel semacam konstanta E, x, dan p) dikali dengan fungsi eigen itu sendiri. Persamaan

Eigen itu unik karena biasanya untuk menyelesaikan suatu persamaan linier berbentuk

AX = BY (174)

atau lebih familiar dalam bentuk

AX−BY = 0 (175)

diperlukan setidaknya satu persamaan linier lagi untuk menghitung nilai B jika A diketahui atau

sebaliknya (ingat penyelesaian persamaan linier yang terdiri dari N vektor basis memerlukan se-

banyak N persamaan), Tapi sebuah persamaan eigen

AX = BX (176)

cukup memerlukan persamaan itu saja agar bisa mengetahui nilai B asalkan A yang dalam hal

ini merupakan operator Â diketahui. Dan untuk kebanyakan kasus dalam mekanika kuantum

operator A seperti energi total (Hamiltonian), momentum, dan posisi itu diketahui (kita sudah

menurunkannya).

Kita tinjau persamaan Schroedinger tak bergantung waktu sekali lagi

Ĥ |Ψ〉 = E |Ψ〉 (177)

Ingat bahwa sebuah partikel bebas yang berberak dibawah pengaruh energi potensial memiliki

observabel energi total yang dinyatakan oleh operator

Ĥ = EK + EP (x) (178)

Untuk kasus stasioner (tak bergantung wakt) ada hal yang penting disini, operator

Hamiltonian bukan fungsi dari waktu. Sekarang bayangkan sebuah elektron yang sedang berg-

erak dibawah pengaruh suatu potensial semisal elektron yang berosilasi harmonik. Apabila pada

saat awal sebuah sistem yang belum diganggu (t = 0) memiliki nilai eigen energi dari operator

Hamiltonian tersebut atau dengan kata lain

Ψ(0) = |ψj(x, t)〉 (179)

sekarang persamaan Schroedinger bergantung waktu (menggambarkan evolusi waktu) dari suatu

keadaan j memiliki fungsi gelombang |ψj〉 memiliki bentuk

ih
∂

∂t
|ψj〉 = Ĥ |ψj〉 = Ej |ψj〉 (180)
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Langkah terakhir didapat dari persamaan eigen bebas waktu, dengan syarat penting: Hamiltonian

disini tidak bergantung waktu sehingga bisa dilakukan substitusi energi eigen ini. Agar meng-

hasilkan nilai eigen Ej maka solusi dari fungsi gelombang total bergantung waktu |Ψ(t)〉 bisa

ditebak

|Ψ(t)〉 =
∑
j

e−iEjt/~ |ψj(t)〉 (181)

Supaya jelas

i~
∂

∂t
|Ψ(t)〉 =

∑
j

i~
∂

∂t
e−iEjt/~ |ψj(t)〉 =

∑
j

Ej |ψi(t)〉 (182)

yakni sistem itu berada pada keadaan energi Ej . Perhatikan bahwa fungsi e−iEjt/~ terkait dengan

suatu fase yang tidak mengubah panjang dari vektor ket |Ej〉.

Sekarang harga harapan atau harga ekspektasi dari sistem yang memiliki hamiltonian tak

bergantung waktu dengan demikian adalah〈
Ĥ
〉

=
〈

Ψ(t)
∣∣∣Â∣∣∣Ψ(t)

〉
=
∑
j

eiEjt/he−iEjt/h
〈
Ej

∣∣∣Ĥ∣∣∣Ej〉 =
∑
j

〈
Ej

∣∣∣Ĥ∣∣∣Ej〉 =⇒ konstan (183)

(ingat bahwa komponen dari vektor bra eiEit/h adalah konjugat dari komponen vektor ket e−iEit/h).

Probabilitas total dari fungsi gelombang ini diberikan oleh

〈Ψ(t)|Ψ(t)〉 =
∑
j

eiEjt/heiEit/h 〈Ej|Ej〉 =
∑
j

〈Ej|Ej〉 =
∑
j

E∗jEj = 1 =⇒ konstan (184)

Ini berarti bahwa harga harapan dan probabilitas energi kita untuk semua waktu adalah sama! Se-

buah sistem stasioner yang pada awalnya memiliki nilai energi eigen Eiakan tetap memiliki

nilai energi tersebut dengan syarat bahwa Hamiltoniannya tidak bergantung pada waktu.

Ini berbeda dengan sistem klasik. Dalam sistem klasik sebuah sistem yang bergerak memiliki

energi total yang dapat berubah ubah sedangkan disini harga energinya terkonservasi. Ini me-

nunjukkan bahwa sebuah sistem kuantum yang stasioner tidak mempertukarkan energi dengan

lingkungannya. Hukum kekekalan energi dengan demikian juga berlaku dalam ranah kuan-

tum. Secara umum untuk sembarang operator fisis Â sebuah sistem yang stasioner (Â bukan

fungsi t) penjumlahan semua probabilitas 〈Ψ(t)|Ψ(t)〉 = 1 harus tetap 1 untuk semua waktu

sebelum diukur. Ini dikenal sebagai konservasi probabilitas total sistem stasioner.

Sekarang untuk mendapatkan nilai energi dari keadaan j suatu sistem stasioner yang memiliki

fungsi gelombang bidang bebas waktu dalam representasi posisi bernemtuk

|ψj(x)〉 = eipjx/~ |ψj〉 (185)
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dapat kita cari via persamaan eigen Schroedinger (bebas waktu)

Ĥ |ψj(x)〉 = Ej |ψj(x)〉 (186)

operator hamiltonian dalam persamaan ini memiliki bentuk yang tidak sama dengan operator

hamiltonian pada persamaan Schroedinger bergantung waktu. Kita gunakan operator hamiltonian

yang bebas waktu

Ĥ = ÊK + ÊP =
p̂2

2m
+ 0 = − ~2

2m

∂2

∂x2
(187)

sebuah partikel bebas diasumsikan tidak berinteraksi dengan sistem sehingga tidak memiliki energi

potensial. Jadi kita memiliki bentuk persamaan Schroedinger untuk partikel bebas

− ~2

2m

∂2

∂x2
|ψj(x)〉 = Ej |ψj(x)〉 (188)

yang memberikan kita

− ~2

2m

∂2

∂x2
eipjx/~ |ψj〉 = Eje

ipjx/~ |ψj〉 (189)

harga energi eigen untuk keadaan j berbentuk

Ej =
p2j
2m

(190)

yang tidak lain merupakan energi kinetik dari elektron bebas tersebut. Sebagai penutup bagian ini

ada hal yang menarik untuk dibahas.

Operator energi dalam representasi posisi dan momentum memiliki bentuk yang sama. Oper-

ator energi sebenarnya memiliki pasangan konjugat kanonik dengan waktu. Masalahnya, dalam

mekanika kuantum waktu bukan sebuah operator tapi variabel! Pembaca yang kritis akan sedikit

terusik, bukankah menurut teori relativitas einstein ruang dan waktu harus dinyatakan dalam posisi

yang sama (entah keduanya harus berupa operator atau variabel)?

Disinilah letak kelemahan dari persamaan Schroedinger! Persamaan ini nonrelativitsik. Pe-

samaan ini bekerja dengan baik untuk objek yang bergerak jauh dibawah kecepatan cahaya tapi

tidak untuk objek yang bergerak dibawah pemercepat partikel semacam LHC di CERN dimana

elektron atau partikel lain dipercepat hingga 99% kecepatan cahaya agar menghasilkan tumbukan

berenergi tinggi (High Energy Physics/HEP) Untuk objek yang relativistik ruang dan waktu harus

disejajarkan pada posisi yang sama. Inilah cikal bakal revolusi kedua (dalam istilah teknis kelahi-

ran kuantisasi kedua atau second quantization) dimana kuantisasi yang dalam mekanika kuantum

lahir dari penggunaan operator (dalam persamaan Eigen) disini dilakukan terhadap medan dari
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sistem (second quantization) dan basisnya berkaitan dengan basis okupasi dari seluruh partikel

sistem. Fisikawan Paul Dirac menemukan persamaan yang setara dengan persamaan Schroedinger

namun mempertimbangkan efek relativitas Einstein. (Sebenarnya Schroedinger juga sudah mene-

mukan bentuk relativistik persamaannya tetapi ia tidak mempublikasikan itu karena melihat keane-

han keanehan seperti energi negatif, suatu hal yang ternyata diintepretasi oleh Dirac tanpa menge-

tahui bahwa Schroedinger pernah menurunkannya). Semua ide ini terangkum dalam teori fisika

bernama Teori Medan Quantum (Quantum Field Theory) yang berada diluar cakupan teks ini.

Salah satu capaian besar teori ini di generasi kita adalah penemuan partikel Higgs Boson.

Jadi sekarang kita mengenal tiga jenis operator dalam mekanika kuantum.

Operator Ψ(x, t) Φ(p, t)

x̂ x ih ∂
∂p

p̂ −ih ∂
∂x

p

Ĥ bergantung waktu ih ∂
∂t

ih ∂
∂t

Ĥ bebas waktu p̂2

2m
+ ÊP p̂2

2m
+ ÊP

Ingat bahwa setiap operator Ôj (observabel kuantum untuk keadaan j) selalu terkait dengan

sebuah nilai eigen λj melalui persamaan Eigen

Ô |ψj(x, t)〉 = λj |ψj(x, t)〉 (191)

atau dalam representasi momentum

Ô |φj(p, t)〉 = λj |φj(p, t)〉 (192)

Cek pemahaman:

1. Kondisi apa yang harus dipenuhi agar kita bisa menggunakan persamaan Schroedinger tak

bergantung waktu (ingat asumsi saat penurunan persamaan ini) ?

2. Kapan sebuah sistem kuantum kita katakan stasioner? Apa kaitan dari sistem stasioner

semacam ini dengan konservasi energi?

3. Persamaan Schroedinger tak berbentuk waktu adalah persamaan Eigen. Mengapa? Mengapa

persamaan Schroedinger yang bergantung pada waktu BUKAN persamaan Eigen?

4. Apa batasan persamaan Schroedinger? Mengapa persamaan ini tidak sejalan dengan teori

relativitas khusus Einstein?
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XIX. NILAI OBSERVABEL FISIS SELALU REAL: HERMITISITAS SEBUAH OPERATOR

Ambil contoh persamaan eigen Schroedinger tak bergantung waktu berbentuk

ĤΨ = EΨ (193)

Perhatikan bahwa nilai eigen yakni nilai energi E yang bersesuaian dengan observabel fisis en-

ergi yaitu operator Hamiltonian Ĥ bernilai real. Fisikawan Dave Aspnes dari Universitas North

Carolina memiliki sebuah ungkapan yang patut diingat: physics always takes part in real space

and real time. Secara umum semua nilai pengamatan dalam fisika haruslah real sebab fisika

selalu berlangsung dalam ruang dan waktu real, karena kita tidak bisa mengukur sesuatu

yang imajiner. Ini sebabnya dalam menghitung nilai probabilitas distribusi kita selalu mengalikan

fungsi gelombang dengan konjugat kompleksnya.

P = ψ∗ψ ⇒ Real (194)

begitu juga harga ekspektasi suatu observabel fisis (operator) adalah〈
Ô
〉

= 〈ψ| Ô |ψ〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗
(
Ôψ
)

(x)dx (195)

Kita telah pelajari bahwa secara umum setiap operator mekanika kuantum (observabel)

berpadanan dengan sebuah nilai/harga observabel (nilai eigen)λ melalui persamaan Eigen

Ôψ = λψ (196)

Karena nilai eigen tersebut harus real (syarat fisis) maka ia sama dengan konjugat kompleksnya

(ia tidak memiliki bilangan imajiner)

λ = λ∗ (197)

Sekarang kalau kita masukkan pers.(196) ke pers.(195) diperoleh〈
Ô
〉

= 〈ψ| Ô |ψ〉 =
〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 = 〈ψ|λψ

〉
(198)

perhatikan bahwa disini kita operasikan operator Ô ke vektor ket. Apa yang terjadi ketika kita

masukkan nilai eigen ke vektor bra? Kita telah belajar aturan bahwa sebuah variabel atau operator

yang dikenakan ke vektor bra haruslah dalam bentuk konjugatnya sehingga〈
Ô
〉

= 〈ψ| Ô |ψ〉 =
〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 = 〈ψ|λψ

〉
= 〈λ∗ψ|ψ〉 (199)
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tetapi kita tahu bahwa nilai eigen haruslah real jadi kita bisa tuliskan〈
Ô
〉

=
〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 = 〈ψ|λψ

〉
= 〈λ∗ψ|ψ〉 = 〈λψ|ψ〉 =

〈
Ôψ
∣∣∣ψ〉 (200)

Jadi kita memiliki suatu syarat unik sebuah operator mekanika kuantum: operator tersebut

memenuhi 〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 =

〈
Ôψ
∣∣∣ψ〉 (201)

atau dalam notasi integralˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t)
(
Ôψ(x, t)

)
dx =

ˆ ∞
−∞

(
Ôψ∗(x, t)

)
ψ(x, t)dx (202)

sifat ini dikenal sebagai hermitisitas dan operator yang memenuhi kedua persyaratan tadi adalah

operator Hermitian. Ingat bahwa syarat ini diturunkan dari argumen fisis bahwa sebuah nilai

observabel harus real. Sekarang kita akan buktikan bahwa operator posisi dan momentum dalam

representasi posisi bersifat hermitian. Operator posisi x̂ memenuhi persamaan Eigen

x̂ψ(x, t) = xψ(x, t) (203)

Harga ekspektasinya adalah (asumsi fungsi gelombang ternormalisasi)

〈x̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (x̂ψ(x, t)) dx =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (xψ(x, t)) dx (204)

karena nilai x harus real maka sama dengan konjugatnya

〈x̂〉 =

ˆ ∞
−∞

(x∗ψ∗(x, t))ψ(x, t)dx =

ˆ ∞
−∞

(xψ∗(x, t))ψ(x, t)dx =

ˆ ∞
−∞

(x̂ψ∗(x, t))ψ(x, t)dx

(205)

sehingga didapat ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (x̂ψ(x, t)) dx =

ˆ ∞
−∞

(x̂ψ∗(x, t))ψ(x, t)dx (206)

operator posisi dengan demikian adalah hermitian.

Sekarang untuk operator momentum. Namun sebelumnya ada satu hal yang menarik. Kita

sebelumnya telah menurunkan operator momentum

p̂ = −ih ∂
∂x

(207)

dari persamaan Schroedinger dengan mengambil fungsi tebakan solusi gelombang bidang.

Sekarang kita akan lakukan dengan cara yang lebih formal. Kita tahu bahwa harga ekspektasi

momentum berbentuk

〈p̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (p̂ψ(x, t)) dx (208)
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harga ekpektasi posisi dan momentum terhubung oleh

〈p̂〉 = m 〈v̂〉 = m
∂

∂t
〈x̂〉 = m

∂

∂t

ˆ ∞
−∞

x
∂

∂t
[ψ∗(x, t)ψ(x, t)] ∂x (209)

Anda tentu masih ingat aturan rantai dalam kalkulus

∂

∂t
[ψ∗(x, t)ψ(x, t)] =

∂ψ∗(x, t)

∂t
ψ(x, t) + ψ∗(x, t)

∂ψ(x, t)

∂t
(210)

sehingga pers(209) menjadi

〈p̂〉 = m
∂

∂t

ˆ ∞
−∞

x

[
∂ψ∗(x, t)

dt
ψ(x, t) + ψ∗(x, t)

dψ(x, t)

∂t

]
∂x (211)

sekarang karena x bukan fungsi dari waktu dan hanya merupakan variabel integrasi sehingga kita

ingin mengubah diferensiasi dψ(x,t)
dt

menjadi dψ(x,t)
dx

via persamaan Schroedinger bergantung waktu

ih
∂

∂t
ψ(x, t) = − h2

2m

∂2

∂x2
ψ(x, t) (212)

sehingga
∂

∂t
ψ(x, t) =

ih

2m

∂2

∂x2
ψ(x, t) (213)

dan
∂

∂t
ψ∗(x, t) = − ih

2m

∂2

∂x2
ψ∗(x, t) (214)

perhatikan tanda minus yang muncul dari kompleks konjugat. Masukkan dua pers.(213) dan

pers.(214) ke pers.(211)

〈p̂〉 = −ih
2

ˆ ∞
−∞

x

[
ψ(x, t)

∂2ψ∗(x, t)

∂x2
− ψ∗(x, t)∂

2ψ(x, t)

∂x2

]
dx (215)

Sekarang kita harus sedikit sabar, suku pertama dalam kurung paling kanan bisa kita urai men-

jadi (masukkan variabel x dan gunakan aturan rantai)

ψ(x, t)x
∂2ψ∗(x, t)

∂x2
=

∂

∂x

(
∂ψ∗(x, t)

∂x
xψ(x, t)

)
− ∂ψ

∗(x, t)

∂x
ψ(x, t)− ∂ψ

∗(x, t)

∂x
x
∂ψ(x, t)

∂x
(216)

disini kita gunakan pengurangan karena

∂

∂x

(
∂ψ∗(x, t)

∂x
xψ(x, t)

)
= ψ(x, t)x

∂2ψ∗(x, t)

∂x2
+
∂ψ∗(x, t)

∂x
ψ(x, t)+

∂ψ∗(x, t)

∂x
x
∂ψ(x, t)

∂x
(217)

sekarang suku kedua di pers.(217) bisa kita urai

∂ψ∗(x, t)

∂x
ψ(x, t) =

∂

∂x
(ψ(x, t)ψ∗(x, t))− ψ∗(x, t)∂ψ(x, t)

∂x
(218)
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suku ketiga di pers.(217) kita urai

∂ψ∗(x, t)

∂x
x
∂ψ(x, t)

∂x
=

∂

∂x

(
ψ∗(x, t)x

∂ψ∗(x, t)

∂x

)
− ψ∗(x, t)∂ψ(x, t)

∂x
− ψ∗(x, t)x∂

2ψ(x, t)

∂x2

(219)

Cara yang sama bisa dilakukan untuk suku kedua dalam kurung paling kanan pada pers (215).

Disini kita harus teliti saat memasukkan kembali pers (216-218) (perhatikan tanda negatif saat

memasukkan) Jika Anda benar hasil akhirnya adalah

−ih
2

ˆ ∞
−∞

[
df

dx
+ 2ψ∗(x, t)

∂ψ(x, t)

∂x

]
dx = −ih

2

ˆ ∞
−∞

df

dx
dx+−ih

2

ˆ ∞
−∞

2ψ∗(x, t)
∂

∂x
ψ(x, t)dx

(220)

dimana
df

dx
=

∂

∂x

(
∂ψ∗(x, t)

∂x
xψ(x, t)− ψ∗(x, t)x∂ψ(x, t)

∂x
− ψ∗(x, t)ψ(x, t)

)
(221)

Sekarang perhatikan bahwa sebuah fungsi gelombang mekanika kuantum haruslah bersifat

square integrable atau dengan kata lain integral dari kuadratnya harus terhingga sehingga berni-

lai nol saat menuju takhingga atau minus takhingga. Jadi di titik takhingga dan minus takhingga

fungsi gelombang itu adalah nol ψ(∞) = 0.
ˆ ∞
−∞

df

dx
dx =

ˆ ∞
−∞

df = f
∣∣−∞
∞ = 0 (222)

akhirnya yang tersisa adalah integral dari minus takhingga sampai takhingga dari

−ih
2

ˆ ∞
−∞

2ψ∗(x, t)
∂

∂x
ψ(x, t)dx =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t)

(
−ih ∂

∂x

)
ψ(x, t)dx (223)

jadi berdasarkan definisi dari harga ekspektasi operator

〈p̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (p̂ψ(x, t)) dx =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t)

(
−ih ∂

∂x

)
ψ(x, t)dx (224)

voila! Suku dalam kurung tidak lain adalah operator momentum kita!

p̂ = −ih ∂
∂x

(225)

dengan cara yang sama kita bisa cari operator untuk posisi. Untunglah ini jauh lebih mudah.

〈x̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (x̂ψ(x, t)) dx (226)

via perasamaan eigen

〈x̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t) (x̂ψ(x, t)) dx =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x, t)xψ(x, t)dx (227)
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jadi

x̂ = x (228)

Operator momentum dalam representasi fungsi gelombang momentum (koordinat momentum

- nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana mentransformasikan fungsi gelombang posisi ke

momentum) ψ(p) juga mudah!

〈p̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(p, t) (p̂ψ(p, t)) dx (229)

karena dalam representasi momentum berlaku persamaan Eigen

p̂ψ(p, t) = pψ(p, t) (230)

maka

〈p̂〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(p, t) (p̂ψ(p, t)) dx =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(p, t) (pψ(p, t)) dx (231)

sehingga

p̂ = p (232)

dalam representasi momentum Sekarang untuk membuktikan bahwa operator momentum bersifat

hermitian (yang berarti memiliki nilai eigen real) kita bisa menggunakan bantuan integrasi parsial
ˆ b

a

d(uv) = uv|ba =

ˆ
udv +

ˆ
vdu (233)

yang disusun dalam bentuk ˆ
udv = uv|ba −

ˆ
vdu (234)

harga ekspektasi untuk operator momentum adalah

〈p̂〉 =

∞̂

−∞

ψ∗p̂ψdx (235)

dimana kita tulis ψ(x, t) dalam bentuk ψ agar lebih hemat.

Kita ingin membuktikan hermitisitas operator p̂ atau dengan kata lain kita ingin menunjukkan

bahwa
∞̂

−∞

ψ∗p̂ψdx =

∞̂

−∞

p̂ψ∗ψdx (236)

sekarang kita masukkan bentuk eksplisit dari operator momentum tersebut
∞̂

−∞

ψ∗p̂ψdx =

∞̂

−∞

ψ∗
(
−ih ∂

∂x

)
ψdx (237)
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dengan menggunakan integral perbagian yakni pers.(237) dengan

u = ψ∗ (238)

dv =
∂

∂x
(−ihψ) (239)

maka

v = −ihψ (240)

sehingga ˆ
udv = uv|ba −

ˆ
vdu = −ih(ψ∗ψ)|∞−∞ −

∞̂

−∞

−ψih ∂
∂x
ψ∗dx (241)

yang bisa kita tuliskan dalam bentuk

−ih(ψ∗ψ)|∞−∞ −
∞̂

−∞

(
−ih ∂

∂x

)
ψ∗ψdx (242)

perhatikan bahwa suku pertama menjadi nol karena fungsi gelombang harus menghilang saat

mendekati ketakhingaan dan dikenal sebagai syarat square integrable. Misalnya, fungsi gaus-

sian kita memenuhi hal tersebut, fungsi ini memiliki luasan yang terbatas karena menuju nol se-

makin jauh dari titik pusat. Secara umum fungsi gelombang dalam mekanika kuantum harus

memenuhi sifat ini. Sekarang mari kita beralih sejenak dan melakukan uji syarat ini untuk sebuah

fungsi gelombang bidang
∞̂

−∞

∣∣∣e ih (p0x)∣∣∣2 dx = divergen! (243)

Seperti yang sudah dapat diduga, sebuah gelombang bidang tidak pernah menuju nol di takhingga

(atau minus takhingga). Fungsi gelombang bidang adalah fungsi yang tidak square integrable

atau dengan kata lain tidak ternormalisasikan! Fungsi gelombang bidang adalah solusi sah dari

persamaan Schroedinger tetapi tidak sah secara fisika. Ini tidak berarti bahwa perhitungan kita

salah tetapi unphysical. Biasanya kita memberikan suatu batas keberlakuan, misalnya jika kita

anggap bahwa elektron berada sedemikian rupa sehingga hanya mungkin ditemukan di antara

posisi x1 dan x2 dalam suatu ruang kartesian .
x2ˆ

x1

∣∣∣e ih (p0x)∣∣∣2 dx =
ei2x2p0/~ − ei2x1p0/~

2ip0/~
(244)

Sebuah elektron bebas dengan demikian tidak bisa kita nyatakan dalam fungsi gelombang bidang

dengan batas takhingga. Fungsi gelombang semacam ini tidak akan memberikan kita konservasi
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perluang (tidak bisa donormalisasi). Mari kita uji untuk fungsi gelombang gaussian kita (yang

dapat dibentuk dari superposisi gelombang bidang)

Ψ(x, ) =
1

(2πα)
1
4

e
i
h
(p0x)e−x

2/4α (245)

dimana a disini adalah suatu konstanta yang terkait dengan lebar dari gaussian tersebut.

Perhatikan bahwa tidak seperti gelombang bidang fungsi ini menuju nol saat menuju minus dan

plus takhingga. Sekarang mari kita uji sifat square integrabilitasnya
∞̂

−∞

∣∣∣∣∣ 1

(2πα)
1
4

e
i
h
(p0x)e−x

2/4α

∣∣∣∣∣
2

dx = 1 (246)

Fungsi ini tidak divergen sehingga lolos uji. Bahkan karena uji kuadrat integral fungsi gelom-

bang itu sama dengan satu kita bisa berikan satu sifat tambahan bahwa fungsi ini ternor-

malisasikan.

Ok, kembali persoalan sebelumnya mengenai hermitisitas operator momentum. Karena harga

ψ(∞) dan ψ(−∞) adalah nol kita dapatkan pada akhirnya

−
∞̂

−∞

(
−ih ∂

∂x

)
ψ∗ψdx =

∞̂

−∞

p̂ψ∗ψdx (247)

yang berarti bahwa operator p̂ adalah hermitian dan sah sebagai operator mekanika kuantum yang

menghendaki nilai eigen fisis.

Cek pemahaman:

1. Apa yang dimaksud dengan operator hermitian? Mengapa sebuah operator dalam mekanika

kuantum harus bersifat hermitian?

2. Kita telah membuktikan bahwa karena syarat nilai eigen harus bersifat real maka operator

mekanika kuantum harus bersifat hermitian. Sekarang buktikan sebaliknya bahwa apabila operator

adalah hermitian maka nilai eigennya harus real!

3. Opsional untuk yang gila matematika: tuntaskan integral pada pers. (215) dengan menguraikan

suku kedua persamaan tersebut yakni

ψ∗
∂2ψ

∂x2

Anda harus teliti.

4. Buktikan bahwa operator energi bebas waktu p̂2/2m pada pers(190) adalah hermitian

5. Buktikan bahwa operator energi bergantung waktu (lihat tabel sebelumnya) juga hermitian.
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XX. MENCARI NILAI EIGEN: DIAGONALISASI OPERATOR DAN SIFAT HERMITIAN AD-

JOIN MATRIKS OPERATOR

Pencarian nilai eigen atau nilai suatu observabel fisis adalah salah satu tujuan kunci mekanika

kuantum. Sebuah persamaan Eigen

AX = BX (248)

dimana B adalah nilai eigen dan X adalah vektor eigen atau fungsi gelombang dapat diselesaikan

dengan dua cara. Cara standar adalah dengan menyusun persamaan itu dalam bentuk

(A−BI)X = 0 (249)

dimana I adalah matriks identitas yakni matriks dengan komponen 1 di diagonalnya dan nol selain

di diagonal. Persamaan diatas dikenal dalam literatur aljabar linear sebagai persamaan sekular.

Misalnya matriks identitas untuk R5adalah

I =



1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1


(250)

perhatikan bahwa sebuah skalar (konstanta) yang dikalikan dengan matriks identitas dimensi RN

memiliki dimensi yang sama dengan matriks identitas tersebut. Persamaan (254) memiliki solusi

nontrivial (tidak nol) hanya jika

det(A−BI) = 0 (251)

kita akan bahas mengenai solusi persamaan Eigen di bagian selanjutnya. Sekarang ada satu hal

yang menarik mengenai persamaan eigen. Misalkan matriks A yang dalam mekanika kuantum

menggambarkan suatu operator adalah matriks yang berukuran N ×N . Apabila semua kompo-

nen matriks real maka sebuah matriks X yang ortogonal bisa dicari agar matriks A diag-

onal. Pernyataan ini penting dan menjadi salah satu motivasi kunci perlunya suatu sifat lain dari

operator mekanika kuantum yakni harus sama dengan pasangan konjugat transposenya (kita akan

bahas sebentar lagi). Dalam aljabar linier A bisa didiagonalkan via

X−1AX = D (252)
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persamaan diatas bisa juga dituliskan dalam bentuk

AX = XD (253)

Sekarang kita bisa tuliskan komponen matriks x sebagai xij . Secara eksplisit

X =



x11 x12 x13 .. x1j

x21 x22

x31 x33

... ...

xi1 xij


(254)

Begitu juga komponen diagonal matriks D bisa dituliluskan dalam bentuk djδijdimana δij

adalah delta Kronecker (bernilai 1 jika i = j dan 0 jika i 6= j). Secara eksplisit

D =



d11 0 0 .. 0

0 d22 0 0 0

0 0 d33 0 0

... 0 0 ... 0

0 0 0 0 di=j


(255)

Perkalian matriks (operator) A dengan x menghasilkan

a11x11 + a12x21 + a13x31 + ...dst

a11x12 + a22x22 + a23x32 + ..dst

yang dapat ditulis secara kompak dengan notasi

(AX)ij =
∑
k

aikxkj (256)

dengan cara sama

(XD)ij =
∑
k

xikDkj (257)

karena D diagonal maka

(XD)ij =
∑
k

xikdjδij = djxij (258)

perhatikan bahwa komponen diagonal yang tidak nol adalah pada saat k = j. Sekarang kita bisa

tuliskan

AX = XD ⇒ (AX)ij = (XD)ij (259)
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atau ∑
k

aikxkj = djxij (260)

sekarang perhatikan bahwa ∑
k

aikxkj =
∑
k

aik
∑

xkj
k

= AXj (261)

dimana Xjterkait dengan kolom ke j dari matriks X. Begitu juga xij = Xj . Sehingga pada

akhirnya kita peroleh bentuk persamaan Eigen

AXj = djXj (262)

ini berarti jika A diagonal

a11 0 0 0 0

0 a22 0 0 0

0 0 a33 0 0

0 0 0 a44 0

0 0 0 0 ajj


Xj =



d11 0 0 0 0

0 d22 0 0 0

0 0 d33 0 0

0 0 0 d44 0

0 0 0 0 djj


Xj (263)

Perhatikan dengan seksama, jika (operator) A adalah matriks yang diagonal maka setiap

komponen diagonal a11, a22,..dst dariA bersesuaian dengan nilai eigen dari persamaan eigen

tersebut.

Dalam hal ini jika matriks operator Hamiltonian kita bisa didiagonalisasi maka setiap el-

emen diagonal dari Hamiltonian tersebut bersesuaian dengan nilai Energi eigen dari sistem.

Jadi mendiagonalisasi operator setara dengan menyelesaikan persamaan eigen karena setiap kom-

ponen dari matriks diagonal operator tersebut memberikan kita nilai eigen. Jika Anda tidak terlalu

peduli dengan penurunan matematika teorema ini setidaknya Anda ingat bahwa kedua metode

penyelesaian nilai eigen (via persamaan sekular) maupun diagonalisasi operator ini setara. Itulah

sebabnya dalam mencari nilai energi atom hidrogen misalnya, kita hanya perlu satu selain syarat

batas fisis: Diagonalisasi Operator Hamiltonian!

Sekarang kita akan mempelajari salah satu sifat penting dari operator yang berbentuk matriks.

Kita baru saja mempelajari bahwa operator yang terdiri dari komponen diagonal saja memiliki nilai

komponen yang bersesuaian dengan nilai eigen. Dengan demikian sebuah operator dadu bersisi 6

kita sebelumnya yang memerikan nilai dari setiap sisi dapat dibentuk dari matriks berdimensi 6 x
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6 yang diagonal

Ô =



1 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0

0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 6


(264)

Perhatikan bahwa komponen diagonal dari operator ini bernilai real karena ia harus sama

dengan kompleks konjugatnya dan bersesuaian dengan nilai eigen. Kita bisa memperoleh

nilai eigen yang diinginkan dengan mengalikan operator ini dengan basis fungsi gelombang yang

sesuai 

1 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0

0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 6


|ψi〉 = λi |ψi〉 (265)

Sekarang sebuah matriks yang hanya memiliki komponen real bersifat hermitian hanya

jika ia bersifat simetrik terhadap diagonalnya. Sebagai contoh matriks yang simetrik terhadap

diagonal adalah

X =



1 0 3 0 0 0

0 2 0 0 5 0

3 0 3 0 0 0

0 0 0 4 0 1

0 5 0 0 5 0

0 0 0 1 0 6


(266)

dengan kata lain sebuah matriks yang simetrik memiliki komponen baris yang sama dengan kom-

ponen kolom atau

aij = aji = (aij)
T (267)

sifat ini dikenal sebagai kesamaan transpose yang dilambangkan dengan tanda pangkat T .

Sekarang karena sebuah operator dalam mekanika kuantum secara umum dapat mengandung kom-

ponen imajiner maka agar menghasilkan nilai eigen real ia tidak hanya harus memenuhi syarat
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transpose sama tetapi juga bahwa komponen baris merupakan konjugat kompleks dari komponen

kolom atau sebaliknya. Misalkan

X =



1 0 (3 + 2i) 0 0 0

0 2 0 0 −5i 0

(3− 2i) 0 3 0 0 0

0 0 0 4 0 (1 + 3i)

0 5i 0 0 5 0

0 0 0 (1− 3i) 0 6


(268)

Sebuah matriks yang sama dengan konjugat transposenya adalah matriks hermitian.

Perhatikan bahwa perkalian matriks ini dengan matriks konjugatnya akan menghasilkan

matriks dengan semua komponen real. Selanjutnya, matriks yang bersifat sama dengan

transpose konjugatnya bisa didiagonalisasikan oleh matriks diagonal X . Ini adalah prose-

dur yang telah dijalankan pada pers.(257) untuk menghasilkan matriks diagonal. Jadi syarat fisis

menghendaki bahwa operator dalam bentuk matriks harus bersifat sama dengan konjugat trans-

posenya atau

âij = âji = (âij)
T∗ = a†ij (269)

pangkat † baca dagger adalah lambang dari kompleks konjugat suatu matriks. Nama jargon dari

kompleks konjugat adalah adjoint. Agar sebuah operator memberikan nilai eigen yang real ia

harus memenuhi syarat hermitisitas 〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 =

〈
Ôψ
∣∣∣ψ〉 (270)

perhatikan bahwa kita telah belajar bahwa vektor bra dapat dinyatakan sebagai vektor baris sedan-

gkan vektor ket sebagai vektor kolom. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa apabila

sebuah operator kita transfer posisinya dari vektor ket ke vektor bra ia harus diubah ke kompleks

konjugatnya. Sekarang apabila operator tersebut berbentuk matriks maka ia harus dapat mengikuti

syarat hermitisitas yakni dapat berpindah dari ket ke bra atau sebaliknya. Karenanya komponen

kolom dalam vektor ket kini harus sama dengan konjugat transposenya agar dapat ditransfer ke

vektor bra. Jadi kita memiliki syarat bahwa operator yang sah dalam mekanika kuantum adalah

yang memenuhi 〈
ψ
∣∣∣Ôψ〉 =

〈
Ô†ψ

∣∣∣ψ〉 (271)
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atau dengan kata lain

Ô = Ô† (272)

operator tersebut harus sama dengan hermitian konjugat transposenya atau sama dengan hermitian

adjoinnya.

Sekarang kita tinjau dua operator yang bersifat hermitian adjoin Â dan B̂. Bagaimana dengan

sifat adjoin dari hubungan komutasi dua operator hermitian? Secara eksplisit hubungan komutasi

berbentuk [
Â, B̂

]
= ÂB̂ − ˆ

BÂ (273)

sekarang kita ingin meninjau hermitisitas dari[
Â, B̂

]†
(274)

dimana

Â = Â† (275)

B̂ = B̂† (276)

Penguraian pers.(278) memberikan[
Â, B̂

]†
=
(
ÂB̂ − B̂Â

)†
=
(
ÂB̂
)†
−
(
B̂Â
)†

(277)

dimana berlaku aturan jika sebuah transpose dikenakan pada dua operator maka dua operator itu

harus dipertukarkan posisinya dan masing masing dikenai dagger. Ini dapat Anda buktikan sendiri

dengan memisalkan Â dan B̂ dalam bentuk matriks sembarang yang kompleks semisal aijdan bij

kemudian membandingkan kedua ruas. (
ÂB̂
)†

= B̂†Â† (278)

sehingga kita memiliki (
ÂB̂
)†
−
(
B̂Â
)†

= B̂†Â† − Â†B̂† (279)

karena kita asumsikan bahwa kedua operator hermitian maka

B̂†Â† − Â†B̂† = B̂Â− ÂB̂ (280)

dan ini berarti [
Â ˆ, B

]†
= −

[
Â ˆ, B

]
(281)
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perhatikan tanda minus diruas kanan pers.(286). Kita namakan hubungan

Ô† = −Ô (282)

sebagai hubungan sama dengan anti hermitian adjoinnya (nama alias lain dari anti hermitian

adalah skew hermitian). Jadi komutasi dua operator hermitian sama dengan anti hermitianya.

Secara umum harga ekspektasi dari matriks yang sama dengan antihermitiannya adalah imajiner

dan apabila nilai matriks tersebut real kita memiliki nilai eigen yang bersifat imajiner. Anda bisa

mencari tahu lebih detail mengenai hal ini di sumber lain.

Hal lain yang menarik adalah bahwa dalam mekanika kuantum operator biasanya memiliki di-

mensi yang berpadanan dengan dimensi dari fungsi gelombang lengkapnya. Lebih jauh karena

setiap operator dalam mekanika kuantum berpadanan dengan adjoinnya maka terdapat suatu ru-

ang dimensi dual dari pasangan adjoinnya. Untunglah terdapat suatu teorema matematika yang

menjamin keabsahan dari operasi opearasi aljabar linier untuk ruang pasangan sehingga kita bisa

bermain cukup di salah satu ruang tanpa harus mengujinya untuk ruang dual kita.

Semua sifat yang melekat pada sebuah operator mekanika kuantum dirumuskan untuk

memenuhi syarat syarat fisika terutama realitas dari nilai pengukuran. Perumusan seperti ruang

adjoin, syarat hermitisitas dan sebagainya sesungguhnya lahir dari usaha untuk mengeksplorasi

persamaan Schroedinger yang menghendaki solusi real. Validitas dari perumusan matematika

yang cenderung abstrak ini kembali bergantung pada pengujian eksperimen. Hanya karena teori

ini sesuai dengan eksperimen maka konstruksi matematika ini dapat kita gunakan.

Sebelum mengakhiri bagian ini perlu dingat operasi matematika yang terkait dengan operator

hermitian (disini a adalah skalar)

(aÔ)† = a∗Ô† (283)(
Ô†
)†

= Ô (284)

(Ô1 + Ô2)
† = Ô†1 + Ô†2 (285)(

Ô1Ô2

)†
= Ô†2Ô

†
1 (286)

dan yang tidak kalah penting (
Ô1Ô2 |ψ〉

)†
= 〈ψ| Ô†2Ô

†
1 (287)
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Cek pemahaman:

1. Apa syarat sebuah operator dapat didiagonalkan. Mengapa diagonalisasi tersebut perlu?

2. Tunjukkan secara eksplisit bahwa operator pada pers.(273) yang berbentuk

X̂ =



1 0 (3 + 2i) 0 0 0

0 2 0 0 −5i 0

(3− 2i) 0 3 0 0 0

0 0 0 4 0 (1 + 3i)

0 5i 0 0 5 0

0 0 0 (1− 3i) 0 6


adalah operator yang hermitan (tunjukkan bahwa ia sama dengan kompleks konjugatnya) dab

dengan demikian dapat didiagonalisasi oleh dua matriks ortogonal X.

3. Tunjukkan bahwa antikomutasi dua operator hermitian atau{
Â, B̂

}
= ÂB̂ + B̂Â

adalah hermitian dengan kata lain tunjukkan bahwa{
Â, B̂

}
=
{
Â, B̂

}†
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XXI. EVOLUSI WAKTU DARI FUNGSI GELOMBANG. GAMBARAN HEISENBERG, DAN

TEOREMA EHRENFEST

Sekarang kita beralih sejenak untuk mempelajari bagaimana sebuah sistem kuantum berevolusi

dari suatu keadaan ke keadaan lain. Dalam gambaran Schroedinger fungsi gelombang bergantung

waktu ψ(t) pada waktu t terkait dengan fungsi keadaan ψ(0) saat t = 0 melalui

|ψ(t)〉 = Û(t) |ψ(0)〉 (288)

dimana Û(t) adalah suatu operator uniter yang berarti secara matematis memenuhi

Û(t)Û(t)† = I (289)

dimana I merupakan matriks identitas (matriks dengan semua komponen diagonal satu dan lainnya

nol).

Mengapa fisikawan menggambarkan evolusi waktu sebuah sistem kuantum dengan operator

uniter? Jawabannya terlihat dari pers.(194) bahwa sebuah operator yang uniter memiliki modulus

kuadrat 1 sehingga tidak mengubah konservasi probabilitas. Sebuah sistem yang berevolusi ter-

hadap waktu misalnya elektron yang bergerak memiliki fungsi modulus amplitude dengan luasan

yang tetap ternormalisasi. Misalkan fungsi modulus kuadratnya mungkin saja melebar tetapi lu-

asannya harus tetap terkonservasi sebesar satu. Contoh paling mudah adalah probabilitas untuk

Figure 21: Modulus kuadrat fungsi gelombang dapat berevolusi sejalan dengan waktu tetapi luasannya

tetap. [24]

menembukan sebuah elektron bebas sejalan waktu. Semakin lama kita menunggu semakin besar

spektrum keberadaan posisi elektron karena elektron tersebut dapat bergerak. Ini dapat dimod-

elkan dengan fungsi gelombang yang semakin melebar meskipun luasannya tetap (probabilitas

menemukannya dalam seluruh ruang tetap satu). Jadi selalu ada alasan fisis dibelakang suatu

formulasi!
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Sekarang kita telah pelajari sebelumnya bahwa apabila operator Hamiltonian kita tidak bergan-

tung pada waktu maka evolusi waktunya dapat dinyatakan dalam bentuk

Û(t) = e−iĤt/~ (290)

Sebuah harga ekspektasi dari operator hermitian Ô dapat kita cari via (anggapan fungsi gelom-

bang ortonormal) 〈
Ô
〉

= 〈ψ(t)| Ô |ψ(t)〉 (291)

dengan subsitusi pers.(288) dapat dituliskan〈
Ô
〉

= 〈ψ(0)| eiĤt/~Ôe−iĤt/~ |ψ(0)〉 (292)

maka dalam basis vektor |ψ(0)〉 kita memiliki

Ô = eiĤt/~Ôe−iĤt/~ = Û(t)ÔÛ(t)† (293)

kalau kita ambil turunan sebagai fungsi waktu dari operator tersebut (gunakan aturan rantai)

d

dt
ˆO(t) =

d

dt

(
eiĤt/~ ˆO(t)e−iĤt/~

)
=
i

h

[
Ĥ, ˆO(t)

]
+ eiĤt/~

(
∂ ˆO(t)

∂t

)
e−iĤt/~ (294)

persamaan ini dikenal sebagai persamaan gerak kuantum dalam gambaran Heisenberg. Se-

cara kompak dapat kita tuliskan

d

dt
Ô =

i

h

[
Ĥ,Ô

]
+

(
∂Ô

∂t

)
(295)

Perhatikan dan ini penting. Dalam gambaran Schroedinger fungsi gelombang adalah fungsi

dari waktu dan operatornya adalah stasioner sedangkan dalam gambaran heisenberg oper-

atornya yang merupakan fungsi dari waktu dan fungsi gelombangnya stasioner. Kedua gam-

baran yakni persamaan Schroedinger dan persamaan Heisenberg adalah setara dan penggunaannya

bergantung pada selera dan terutama kemudahan (keduanya harus memberikan hasil akhir yang

sama). Keunggulan dari perumusan Heisenberg akan tampak ketika kita berusaha untuk menghi-

tung evolusi waktu dari suatu sistem kuantum, misalnya pengukuran harga ekspektasi seiring den-

gan waktu.

Sekarang yang menarik, operator Hamiltonian kita berbentuk

Ĥ =
p̂2

2m
+ Û(x) (296)
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Dengan menggunakan persamaan Heisenberg (pers(295)) untuk operator posisi dan momentum

kita akan dapatkan
d

dt
x̂ =

i

h

[
x̂,Ĥ

]
=

p̂

m
(297)

d

dt
p̂ =

i

h

[
p̂,Ĥ

]
= −dÛ

dx
(298)

tapi ini tidak lain adalah persamaan Hamilton kita untuk sistem klasik hanya saja sekarang dalam

versi mekanika kuantum (operator ketimbang variabel)! Dalam representasi mekanika klasik

hamilton dan gambaran kuantum heisenberg analogi antara persamaan gerak klasik dan

kuantum nampak sangat jelas!

Sebelum kita akhiri bagian ini, kita membahas sedikit mengenai evolusi waktu dari harga ek-

spektasi sebuah operator kuantum (hermitian). Dengan menggunakan definisi harga ekspektasi

dan menurunkannya terhadap waktu maka

d

dt

〈
Ô
〉

=
d

dt
〈ψ| Ô |ψ〉 = 〈ψ| d

dt
Ô |ψ〉 =

i

h
〈ψ|
[
Ĥ,Ô

]
|ψ〉+ 〈ψ|

(
∂Ô

∂t

)
|ψ〉 (299)

secara singkat
d

dt

〈
Ô
〉

=
i

h

〈[
Ĥ,Ô

]〉
+

〈
∂Ô

∂t

〉
(300)

perhatikan fakta penting, bahwa apabila sebuah operator kuantum berkomutasi (saling ko-

mut) dengan operator Hamiltonian dan turunan parsial terhadap waktunya adalah nol

maka harga ekspektasi dari observabel kita tidak berubah atau terkonservasi! Fakta penting

ini dikenal sebagai teorema Ehrenfest dan pers.(300) dinamakan persamaan Ehrenferst. Perhatikan

bahwa penurunan persamaan ini mudah dalam gambaran Heisenberg sebab turunan diferensial kita

bisa langsung masuk dan mengenai operator (lihat pers(299)) melewati braket fungsi gelombang

stasioner. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam gambaran Schroedinger dan penurunannya menjadi

lebih sulit.
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Cek pemahaman:

1. Apa perbedaan gambaran Schroedinger dan Heisenberg? Nyatakan secara eksplisit dengan

menuliskan persamaan gelombang di kedua gambaran secara umum dan letakkan kebergantungan

fungsi waktunya dengan tepat.

2. Untuk sistem stasioner, berikan penjelasan singkat pada apa yang terjadi dengan evolusi waktu

fungsi gelombang sebuah elektron bebas dan bagaimana kaitanya dengan aspek fisis. Juga jelaskan

konservasi probabilitas yang melekat pada sistem tersebut.

3.Turunkan secara eksplisit pers.(297) dan pers(298) dari persamaan Heisenberg pers.(295)

4. Uji komutasi antara operator hermitian dengan operator momentum apa kaitannya dengan teo-

rema Ehrenfest. Apakah harga ekspektasi dari operator momentum tersebut terkonservasi terhadap

waktu?
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XXII. PERCOBAAN CELAH GANDA : SEBUAH CONTOH PEDAGOGIK

Sekarang kita sudah memiliki perangkat yang cukup untuk menganalisa salah satu dilema pal-

ing seru dalam fisika: percobaan celah ganda dengan menggunkan elektron. Contoh ini saya pilih

karena dua hal: pertama, contoh ini secara pedagogis bagus dan simpel untuk memahami per-

hitungan dasar mekanika kuantum dan yang kedua, menjelaskan bagaimana mekanika kuantum

memberikan kita hasil yang sesuai eksperimen meskipun bertentangan dengan intuisi evolusioner

kita.

Figure 22: Percobaan celah ganda kuantum untuk melihat sifat dualitas elektron, sumbu x searah dengan

lebar celah [26]

Percobaan celah ganda secara sepintas sudah kita bahas di awal tapi karena percobaan ini pent-

ing untuk memahami prinsip prinsip pengukuran dalam mekanika kuantum. Kita akan membahas-

nya secara lebih mendalam. Setting percobaan ini diberikan berikan pada Fig. 22. Pada awalnya

percobaan ini merupakan sebuah percobaan pikiran (gedangken experiment) karena perangkat in-

strumen dan detektor untuk mendeteksi elektron/partikel kuantum tunggal tidak tersedia. Namun

kini percobaan ini sudah bisa dilakukan di banyak laboratorium bahkan sudah diuji untuk pasan-

gan partikel yang saling terkait secara kuantum (entangled)

Percobaan ini sederhana (walaupun usaha eksperimentalnya tidak mudah). Sebuah elektron

ditembakkan secara satu persatu menuju dua celah sempit. Baru setelah elektron melewati celah

elektron berikutnya ditembakkan. Kita tahu sebuah elektron memiliki dimensi yang memu-
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ngkinkan ia memiliki sifat gelombang materi (de Broglie). Ketika salah satu celah ditutup be-

rarti kita MEMILIKI INFORMASI mengenai celah mana yang dilewati oleh elektron dan

elektron akan menumbuk layar seperti partikel (tidak ada interferensi) seperti sekumpulan

peluru yang melewati celah. Hal yang sama terjadi jika celah yang satu dibuka dan yang satu

ditutup. Setelah sejumlah N elektron menumbuk layar mereka akan membentuk pola distribusi

gaussian (seperti pada gambar) yang sesuai dengan distribusi partikel klasik.

Figure 23: Percobaan celah ganda kuantum untuk melihat sifat dualitas elektron [13]

Sekarang kita lakukan hal lain, kita buka kedua celah dan mengukur intensitas di layar seperti

sebelumnya. Elektron akan menumbuk layar satu persatu dan setelah ribuan elektron menum-

buk mulai terbentuk pola yang menarik. Ketika kedua celah dibuka kita TIDAK MEMILIKI

INFORMASI mengenai celah mana yang dilewati elektron dan elektron akan menumbuk

layar membentuk pola gelombang (interferensi) seperti riak gelombang air/cahaya klasik dari

dua celah (percobaan cahaya Young). Secara klasik hal ini mengejutkan, fisikawan klasik akan

berargumen bahwa sebuah elektron adalah partikel karena itu seharusnya saat dua celah itu dibuka

elektron elektron membentuk pola dua gundukan gaussian didepan celah. Fisikawan kuantum di

sisi lain tidak akan terlalu terkejut, bagaimanapun elektron memiliki sifat dualitas sehingga bisa

mempentuk pola gelombang.

Percobaan ini masih belum selesai! Sekarang..dan ini yang menarik adalah ketika kita mencoba

untuk memasang sebuah detektor di masing masing celah yang memberikan kita informasi men-
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genai celah mana yang dilewati elektron. Kedua celah kita buka dan elektron kita tembakkan. Apa

yang diberikan oleh eksperimen? Ketika kita membuka kedua celah dan memasang detektor

di masing masing celah kita MEMILIKI INFORMASI mengenai celah mana yang dilewati

elektron dan seketika elektron akan berperilaku partikel dan menumbuk layar secara acak.

Sekarang kita kecilkan intensitas foton yang digunakan oleh detektor untuk menarik informasi

mengenai celah mana yang dilewati elektron sehingga sampai suatu nilai dimana foton detektor

penganggu elektron tadi tidak cukup kuat untuk mendeteksi elektron lagi. Ketika sinyal detektor

kita kecilkan hingga kita kehilangan informasi mengenai celah mana yang dilewati elektron,

seketika elektron akan berperilaku gelombang lagi dan membentuk pola interferensi!

Ini tentu mengusik logika sehat kita. Bagaimana elektron (dan percobaan tersebut sama saja un-

tuk foton, netron, bahkan sistem kuantum yang dibuat dari molekul buckminster yang berstruktur

seperti bola yang dirangkai oleh 60 atom bisa berperilaku demikian aneh? Seolah ketika diamati

ia akan berbentuk partikel dengan lintasan yang jelas dan ketika tidak diamati ia akan berbentuk

gelombang dan berinterferensi dengan dirinya sendiri (karena ditembakkan satu persatu) memben-

tuk pola gelombang. Tapi bukankah elektron adalah partikel bagaimana ia berinterferensi dengan

dirinya sendiri? Lalu darimana ia tahu bahwa setelah ribuan kali ditembakkan mereka semua mem-

bentuk pola interferensi, seolah bekerja secara gotong royong? Dimana letak kesalahan asumsi

kita?

Anda akan melihat sebentar lagi bahwa kesalahannya tidak terletak pada matematika tapi pada

persepsi pikiran kita yang dibentuk oleh fisika klasik. Kita terbiasa untuk membayangkan bahwa

elektron adalah sebuah titik, sebuah partikel dengan lintasan yang jelas. Semua ini harus dirom-

bak. Elektron sebelum kita memiliki informasi mengenai keadaannya (diganggu) bukan titik,

bukan partikel, bukan gelombang. Ia tidak bergerak mengikuti satu lintasan, tetapi mencoba selu-

ruh lintasan kita secara bergantian tetapi sekaligus. Elektron adalah wavicles (dualitas) dan jika

Anda ingin membayangkannya maka sejauh yang bisa saya pahami adalah bahwa Anda bisa mem-

bayangkan elektron seperti sebuah fungsi probabilitas distribusi gelombang abstrak yang menjalar

mengisi semua ruang dan ketika diganggu seketika itu juga mengerucut menjadi satu titik. Tapi

tunggu dulu, bukankah tadi kita mengatakan bahwa fungsi gelombang menempati ruang abstrak

bukan ruang real? Benar! Jadi saat Anda membayangkan hal itu bayangkan bahwa operator

proyeksi yang lengkap (bekerja pada semua keadaan fungsi gelombang ortogonal ) senantiasa

bekerja secara fungsi gelombang tersebut untuk menghubungkan dengan koordinat kartesian real

3D. Jika hal ini terlalu abstrak bagi Anda maka tidak perlu dibayangkan karena mungkin saja (dan
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saya percaya) bahwa mekanika kuantum dan dengannya fungsi gelombang tidak lain hanyalah su-

atu model abstrak matematik saja (walaupun saya bisa salah, lihat kembali intepretasi Kopenhagen

dan many world) dan tidaj menggambarkan realitas alam yang sesungguhnya yang mungkin tidak

akan pernah kita ketahui dengan pasti.

Sekarang kita akan mencoba untuk melihat persoalan diatas dalam kacamata teori kuantum.

Saya sarankan Anda untuk membuang semua pikiran klasik kita dan fokus pada postulat postu-

lat mekanika kuantum. Keadaan sebuah sistem kuantum semacam elektron sebelum diukur

diberikan oleh fungsi gelombang yang terdiri dari semua alternatif keadaan dengan basis

saling ortogonal dan square integrabel dalam ruang dimensi abstrak Hilbert.

Sebuah elektron yang ditembakkan secara umum memiliki fungsi gelombang yang menyebar

secara 3 dimensi, dengan fase dan kebergantungan waktu

|Ψ〉 = eiφrψ(t)ψ(r) |r〉 (301)

Karena pengukuran dilakukan hanya sepanjang koordinat x (lihat gambar) kita bisa fokus pada

fungsi gelombang yang merupakan fungsi dari x. Kita tahu bahwa intensitas yang terkait den-

gan probabilitas posisi saat satu celah dibuka membentuk pola gundukan (gaussian). Fungsi

gelombang dengan demikian dapat kita nyatakan dalam bentuk distribusi posisi elektron sepan-

jang sumbu detektor dalam hal ini sumbu x . Sebaran fungsi gelombang ini harus memberikan

harga probabilitas distribusi sepanjang sumbu x dalam bentuk gaussian sehingga fungsi gelom-

bangnya juga harus berbentuk gaussian

|Ψ(x)〉 = eiφx
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x/~) exp

(
−x2

4α

)
|x〉 (302)

dimana α terkait dengan lebar dari fungsi gaussian tersebut (lihat gambar). Perhatikan bahwa

bagian dari fungsi diatas yang membuatnya memiliki bentuk gaussian adalah suku exp
(
−x2
4α

)
.

Tanpa itu ia akan berbentuk gelombang bidang! Juga kita telah mengabaikan kebergantungan

waktu dari fungsi gelombang tersebut karena bersifat stasioner sepanjang sumbu x. Perhatikan

bahwa amplitude probabilitas sebuah vektor keadaan posisi (dalam representasi posisi)

tidak lain adalah fungsi gelombang itu sendiri yang memiliki basis posisi |x〉 saling ortogonal

untuk setiap x yang berbeda.

ψ(x) = eiφ
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x/~) exp

(
−x2

4α

)
(303)

probabilitas amplitude disini memiliki bentuk bilangan kompleks. Ingat bahwa penjumlahan dari

semua amplitude probabilitas elektron sebelum melewati celah mencakup semua alternatif dan
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dengan demikian jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi untuk dua celah kita memiliki

|Ψ(x)〉 = ψ(x1) |x1〉+ ψ(x2) |x2〉 (304)

secara eksplisit

|Ψ(x)〉 = eiφx1
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

)
|x1〉+ eiφx2

1

(2πα)
1
4

exp (ip0x2/~) exp

(
−x22
4α

)
|x2〉 (305)

disini kita bisa membayangkan bahwa titik tengah antara kedua gundukan gaussian di layar adalah

x0 posisi pusat gundukan gaussian tersebut dapat diplot simtris di kanan dan kiri titik tengah

tersebut via

x1 = x0 − x′ (306)

dan

x2 = x0 + x′ (307)

dimana x′ bergantung pada jarak pemisahan antar kedua celah

Figure 24: Atas: Probabilitas gaussian apabila celah satu dibuka (kiri) dan apabila celah dua dibuka (kanan).

Bawah: Plot dari interferensi kuantum

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 109 of 180



Plot dari kedua gundukan itu saya berikan pada Fig.24 (seperti biasa semua konstanta diset 1).

Ingat bahwa hanya ada satu gundukan dengan luasan ternormalisasi bergantung pada celah mana

yang dibuka.

ψ1ψ
∗
1 + ψ2ψ

∗
2 = 1 (308)

Jika peluang ia melewati kedua celah sama (dipasang simetris) maka amplitude probabilitasnya

adalah sama 1√
2

yang menempati basis Hilbert abstrak kompleks berdimensi 2. Kedua vektor

basis ket pada persamaan (305) saling ortogonal.

〈x1|x2〉 = 0 (309)

Selanjutnya telah ditunjukkan bahwa fungsi gelombang total diatas memenuhi prosedur normal-

isasi

〈Ψ(x)|Ψ(x)〉 =

∞̂

∞

Ψ∗(x)Ψ(x) = 1 (310)

sebuah fungsi yang ternormalisasi memiliki harga integral kuadrat yang terhingga atau square

integrable.

Mari kita tinjau kasus dimana hanya ada satu celah yang dibuka, misalnya celah 1. Fungsi

gelombangnya menyebar ke semua celah lalu tereduksi menjadi fungsi gelombang keadaan celah

satu saat menyentuh layar (kapan fungsi gelombang ini tereduksi sebenarnya belum jelas nanti

kita lihat eksperimen yang menarik terkait hal ini). Karena elektron melewati celah 1 maka fungsi

gelombang totalnya kini terproyeksi ke basis vektor ket |x1〉. Secara teknis, kenakan operator

proyeksi berbentuk

|x1〉 〈x1| (311)

pada fungsi gelombang

|x1〉 〈x1|
∣∣eφxΨ(x)

〉
= eiφx1

1

(2πα)
1
4

exp (ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

)
|x1 |x1〉 〈x1|〉+

eiφx2
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x2/~) exp

(
−x22
4α

)
|x1〉 〈x1| |x2〉 (312)

sehingga diperoleh

|ψ1〉 = eφx1
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

)
|x1〉 (313)

Sampai disini fungsi gelombang yang telah terproyeksi kembali ternormalisasikan (sama den-

gan 1). Jadi proses proyeksi tidak mereduksi probabilitas total sistem, karena gelombang
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tetap harus ortonormal yang berarti setelah pengukuran probabilitas total dari sistem yang

terproyeksi tersebut tetap satu. Dengan kata lain, sebelum diukur probabilitas total kasus dua

celah kita adalah 1
2
+1
2
=1 dan setelah terproyeksi 1+0 = 1 (atau 100% keadaaan vektor ket 1). Per-

hatikan bahwa fungsi gungsi gelombang ini kemudian meyebar kembali menuju layar membentuk

distribusi probabilitas yang diberikan oleh harga kuadratnya

P1 = ψ1ψ
∗
1 (314)

secara eksplisit

P1 =

(
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

))(
1

(2πα)
1
4

exp (−ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

))
(315)

suku imajiner bernilai exp (−ip0x1/h) exp (ip0x1/h) = 1 sehingga kita sekarang mengkuadratkan

fungsi real

P1 =

√
1

2πα
exp

(
−x41
16α

)
= 1 (316)

yang kalau diplot akan memiliki bentuk gaussian juga (semua konstanta saya set = 1). Probabilitas

berbentuk gaussian memiliki luas dibawah kurva 1 (normalisasi fungsi gelombang terproyeksi).

Jadi probabilitas elektron melewati celah yang tertutup haruslah

P2 = 0 (317)

Perhatikan bahwa faktor fase dalam fungsi gelombang tersebut saling mengalikan dan bernilai

1. Dengan demikian fase dari fungsi gelombang tidak berpengaruh pada harga probabilitas

(modulus kuadrat).

Elektron elektron menumbuk layar satu persatu dan semakin banyak elektron yang menumbuk

layar semakin tampak pola intensitas yang menyerupai kurva gaussian kita. Dengan cara yang

sama kalau celah 2 dibuka dan celah 1 ditutup akan diperoleh (via operator proyeksi |x2〉 〈x2|)

P2 =

√
1

2πα
exp

(
−x42
16α

)
= 1 (318)

yang sesuai dengan eksperimen.

Sekarang jika kedua celah dibuka maka fungsi gelombang dari elektron dapat melewati kedua

celah sehingga berada dalam keadaan qubits.

|Ψ(x)〉 =
1

(2πα)
1
4

exp (ip0x1/~) exp

(
−x21
4α

)
|x1〉+

1

(2πα)
1
4

exp (ip0x2/~) exp

(
−x22
4α

)
|x2〉

(319)
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Ingat bahwa elektron memiliki sifat gelombang materi (de Broglie). Sebuah gelombang yang

mengenai celah ganda akan menghasilkan pola interferensi di layar yang dapat dimodelkan aki-

bat superposisi gelombang sekunder di masing masing layar (Prinsip Huygens). Bagaimana kita

menghitung intensitas dua sumber gelombang yang meradiasikan medan masing masing E1 dan

E2? Kita tahu bahwa intensitas sebanding dengan kuadrat dari medan listrik. Jadi apakah kita

jumlahkan intensitasnya (kuadrat medan satu plus kuadrat medan dua) atau kita jumlahkan dulu

medannya baru kita kuadratkan. Jawabannya adalah dalam mencari intensitas gabungan dari be-

berapa sumber gelombang aturan yang sesuai adalah kita jumlahkan semua medannya (add up

the fields) kemudian kita kuadratkan (then square it!). Dengan demikian analogi terkait adalah

bahwa dalam mekanika kuantum kita harus selalu menjumlahkan fungsi gelombang terlebih dulu

(baru mengkuadratkannya) dan bukan menjumlahkan modulus kuadratnya probabilitas. secara

matematis untuk celah ganda

I = |E1 + E2|2 (320)

Dengan analogi yang sama kita bisa bayangkan amplitude probabilitas kita (fungsi gelombang de

Broglie) sebagai medan sehingga probabilitas jika dua celah dibuka adalah

P = |ψ1 + ψ2|2 (321)

namun disini kita harus hati hati. Kuadrat dari penjumlahan dua bilangan kompleks tidak sama

dengan penjumlahan dari kuadrat masing masing bilangan kompleks.

P = |ψ1 + ψ2|2 6= |ψ1|2 + |ψ2|2 (322)

prosedur yang benar adalah

P = |(ψ1 + ψ2) (ψ1 + ψ2)
∗| = |ψ1ψ

∗
1 + ψ1ψ

∗
2 + ψ∗1ψ2 + ψ2ψ

∗
2| = |ψ1|2 + |ψ2|2 + |2ψ1ψ

∗
2 cos δ|

(323)

dimana

cos δ = cosφx1 − cosφx2 (324)

suku paling kanan menggambarkan interferensi dari gelombang probabilitas dan bergantung pada

perbedaan fase antara dua fungsi gelombang (probabilistik). Jika anda masih ingat dari pelajaran

fisika dasar mengenai interferensi Young, perbedaan fase antar dua sumber gelombang (yang ter-

letak di masing masing celah) diberikan oleh

λδ = 2πd sin θ (325)
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Perbedaan jarak tempuh antara dua celah dapat menghasilkan interferensi probabilitas fungsi

gelombang yang konstruktif maupun destruktif. kalau kita plotkan pers(323) untuk bagian in-

Figure 25: Interferensi fungsi gelombang probabilistik bergantung pada beda fase keduanya

terferensinya kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan eksperimen. Meskipun hasil ini

diprediksi oleh mekanika kuantum, intepretasi fisisnya tidak mudah. Superposisi dari fase fungsi

gelombang hanya dapat diterima apabila kita membuang gagasan mengenai lokalisasi posisi elek-

tron. Sebuah elektron yang terlokalisasi (sifat partikel) tidak mungkin dapat berinterferensi dengan

dirinya sendiri (eksperimen diset agar hanya satu elektron melewati celah). Karenanya elektron

harus berada di setidaknya dua tempat sekaligus (atau lebih jika celahnya banyak!) atau pal-

ing tidak fungsi gelombang elektron harus menyebar seperti gelombang, mencoba setiap lintasan

yang mungkin dan berinterferensi satu sama lain! Gagasan ini sangat radikal.

Sebuah elektron dalam mekanika kuantum sebelum diukur tidak boleh dibayangkan sebagai

sebuah titik, tetapi suatu entitas yang baru, yang digambarkan oleh fungsi gelombang yang seperti

Anda lihat dalam bentuk penyebaran fungsi probabilitas mencoba semua alternatif lintasan yang

mungkin. Kalau konsepsi ini terasa sangat asing di telinga Anda, jangan khawatir. Anda bisa

membayangkan mekanika kuantum sebagai model matematis belaka yang tidak menggambarkan

hakikat sesungguhnya dari alam yang merupakan wilayah metafisika (intepretasi Kopenhagen).

Atau Anda dapat berpendapat bahwa hal ini memang benar benar nyata bahwa elektron harus-

lah diperikan oleh fungsi gelombang fisis yang tidak terdeteksi instrumen dan karena elektron

berpadanan dengan fungsi gelombang yang dianggap nyata maka ia haruslah dapat berada di

banyak tempat sekaligus meskipun itu terasa sangat janggal namun harus diterima sebagai keter-

tundukan hasil eksperimen (many world).
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Sekarang kita tinjau apabila kita pasang detektor katakanlah yang memancarkan foton untuk

menyenggol elektron pada kedua celah untuk mengekstrak informasi mengenai celah mana yang

dilewati elektron sesuatu yang menarik terjadi. Ok, kita tidak menerima anggapan bahwa elektron

bukan partikel dan dengan demikian harusnya kedua detektor mendeteksi keberadaan elektron

di kedua celah. Tapi itu tidak terjadi! Ketika detektor dipasang di kedua celah hanya ada satu

detektor yang menyenggol elektron. Elektron tiba tiba berperilaku sebagai partikel! Hanya muncul

di satu celah, tetapi bagaimana partikel dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri? Disini kita

harus menerima suatu intepretasi penting dalam mekanika kuantum, bahwa proses pengukuran

atau ekstraksi informasi ikut bermain dalam menentukan dinamika sistem kuantum. Apabila sinyal

foton dari detektor terus dikecilkan sehingga elektron tidak diketahui melewati celah mana ia akan

kembali memunculkan pola interferensi. Seolah oleh elektron bermain jahil dengan kita!

Hasil eksperimen yang janggal ini, ternyata tidak mengherankan dalam kaca mata formu-

lasi matematika mekanika kuantum. Pengukuran akan meruntuhkan atau mendekoherensi fungsi

gelombang menjadi satu keadaaan saja. Dalam mekanika kuantum suatu pengukuran tidak

terkait dengan apakah ada detektor atau tidak tetapi apakah detektor kita atau pihak ketiga

bisa cukup menggangu sistem koheren sehingga mampu mengekstrak informasi darinya.

Selanjutnya beberapa percobaan mekanika kuantum terkini (termasuk via keterikatan kuantum)

menunjukkan fakta yang mencengangkan bahwa proses keruntuhan atau dekoherensi ini tidak

bergantung pada ruang dan waktu [26-27]!

Untuk memahami pernyataan ini, tinjau sebuah eksperimen yang pertamakali diusulkan oleh

fisikawan John Wheeler. Dalam sebuah eksperimen pikiran gedangken experiment Wheeler men-

gusulkan bahwa elektron (atau lebih tepatnya fungsi gelombang elektron) yang telah melewati

celah sebelum mengenai layar diuji sifat dualitasnya via mekanisme yang dikenal sebagai de-

layed choice (Fig. 26). Hanya satu celah dibuka dan setelah fungsi gelombang elektron melewati

celah tersebut tiba tiba celah kedua dibuka dan percobaan diulang. Kemudian, kedua celah dibuka

dan saat fungsi gelombang elektron telah melewati celah namun belum menumbuk layar tiba tiba

salah satu celah ditutup. Menurut mekanika kuantum begitu sebuah celah ditutup atau dibuka kita

memiliki informasi atau sebaliknya kehilangan informasi (pada percobaan kedua) mengenai celah

mana yang dilewati elektron. Maka saat itu juga fungsi gelombang elektron akan berubah! Hasil

eksperimen menunjukkan:.

1. Saat celah ditutup sewaktu elektron sudah lewat namun belum mengenai layar ia akan me-

nunjukkan pola gelombang (interferensi) setelah diulang ribuan kali.
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2. Saat kedua celah dibuka saat elektron sudah melewati celah namun belum mengenai layar ia

akan menunjukkan pola partikel setelah diulang ribuan kali

Hal ini tentu bertentangan dengan logika klasik kita mengenai ruang dan waktu! Sebuah elek-

tron yang telah melewati satu celah tentu saja harus bersifat partikel, karena sewaktu kedua celah

dibuka ia sudah melewati celah tersebut! Namun hasil eksperimen kembali berpihak pada matem-

atika mekanika kuantum yang melihat keruntuhan atau dekoherensi atau lebih tepatnya ekstraksi

informasi/kehilangan informasi dari fungsi gelombang yang mengisi seluruh ruang (mencoba

seluruh lintasan) sebagai penentu akhir keadaan sistem kuantum terbebas dari ruang dan waktu.

Sebuah sistem kuantum tampaknya baru akan berubah perilaku pada saat terjadinya ek-

straksi informasi (gangguan pada fungsi gelombang) terlepas dari ruang dan waktu, terlepas

dari apakah ia sudah melewati celah atau belum. Bahkan ketika jaraknya sangat dekat dengan

layar begitu informasi celah diubah ia akan berubah tidak peduli dimana dan waktu ia melewati

celah dan kembali menunjukkan sifat nonlokalitasnya (seketika)! Hubungan dualitas dan ekstraksi

informasi (melalui keruntuhan atau dekoherensi fungsi gelombang) yang begitu aneh ini kembali

mengukuhkan misteri dunia kuantum. Dunia kuantum sama sekali tidak sama dengan dunia klasik.

Kita benar benar tidak dapat membayangkan elektron dalam artian klasik, kita harus menyerah

pada abstraksi matematika dan meninggalkan gambaran klasik kita.

Percobaan tersebut dapat diulang dengan menggunakan dua foton yang saling terikat secara

Figure 26: Ekstraksi informasi celah akan menentukan perilaku elektron yang tidak bergantung sebelum

atau sesudah melewati celah [28]
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kuantum. Kedua foton dipecah melalui sebuah pemecah sinar masing masing kemudian diuji

seperti kasus sebelumnya. Ekstraksi informasi satu foton akan meruntuhkan keadaan foton keadua

secara serentak. Dengan memvariasikan variabel yang terkait dengan sifat partikel dan sifat gelom-

bang benar benar dapat diamati suatu transisi dari keadaan gelombang menuju partikel secara

gradual. Karena begitu indahnya eksperimen tersebut saya sarankan agar Anda membaca lang-

sung paper mereka di Ref [1] yang gambarnya saya pilih menjadi cover sampul tutorial ini.

Sebelum mengakhiri bagian yang menarik ini, pembaca yang kritis mungkin akan memper-

tanyakan justifikasi gelombang gaussian yang kita pilih dan mengapa kita tidak mencari fungsi

gelombang itu secara formal dari persamaan dinamika, dalam hal ini persamaan Schroedinger.

Pembaca yang kritis ini benar! Seharusnya setiap persoalan yang melibatkan syarat batas harus

diselesaikan dengan mencari bentuk fungsi gelombang ini dari persamaan Schroedinger kemudian

menerapkan syarat batas dalam hal ini adalah syarat batas tiga dimensi yang mencakup informasi

mengenai posisi celah dan layar. Disini masalah teknis timbul. Persamaan Schroedinger terutama

untuk kasus kasus tiga dimensi seringkali sangat kompleks dan sulit atau bahkan seringkali tidak

mungkin untuk diselesaikan secara eksak. Bahkan komputer saat ini pun tidak mampu menger-

jakan sistem yang melibatkan sangat banyak dimensi yang terkait dengan keadaan yang mungkin

dari fungsi gelombang (misalkan sebuah sistem kuantum beratom 100 atau lebih). Kita telah be-

lajar dari bagian mengenai komputer kuantum bahwa sebuah sistem N atom saja terkait dengan

sejumlah 2N keadan alternatif atau dengan kata lain terkait dengan sejumlah 2N basis vektor yang

saling ortogonal. Kenaikan waktu prosesi yang eksponensial ini seringkali membuat fisikawan

teori geram dan memori komputer overload. Karenanya beberapa pendekatan lain seperti aproksi-

masi Hamiltonian atau merombak persamaan Schroedinger melalui pendekatan fungsional energi

semacam teori Densitas Fungsional (DFT) dikembangkan meskipun dengan berbagai pendekatan

dan keterbatasan. Anda bisa bayangkan jika suatu hari kita berhasil mengembangkan komputer

kuantum yang mampu mengatasi masalah ini sebesar apa kemajuan yang akan kita capai. Menye-

lesaikan persoalan many body quantum problem atau persoalan kompleks dengan komputer berba-

sis mekanika kuantum sendiri adalah solusinya!

Karena itu pada bagian selanjutnya kita akan berfokus pada persoalan persoalan sederhana

satu dimensi yang masih dapat diselesaikan secara eksak oleh persamaan Schroedinger. Per-

soalan seperti ini tidak banyak dan persoalan mayoritas lain harus diselesaikan dengan trik matem-

atika maupun aproksimasi fisika. Namun ini tidak berarti bahwa persoalan sederhana yang eksak

solusinya tidak memiliki aplikasi praktis. Saya akan menunjukkan bahwa beberapa teknologi
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penting semacam teknologi pencitraan berbasis efek terobosan kuantum maupun quantum dots

memiliki peranan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan disamping fakta bahwa persoalan

sederhana ini akan memperkaya pemahaman dasar Anda mengenai sifat diskrit nilai observabel

fisis semacam harga energi dari sistem kuantum yang one body problem.

Cek pemahaman:

1. Apa pendapat Anda mengenai mengenai percobaan celah ganda kuantum? Mengapa kita tidak

bisa menganggap bahwa sistem kuantum sebelum diukur memiliki sifat partikel atau gelombang

saja? Kaitkan dengan proses ekstraksi informasi.

2. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan delayed choice? .

3.Bagaimana persoalan ini ditinjau dari sudut pandang intepretasi kopenhagen dan many world?

4.Dengan bersenjatakan prinsip korespondensi tunjukkan bahwa sebuah sistem klasik juga memi-

liki interferensi kuantum akan tetapi sangat kecil sehingga tidak terdeteksi. Gunakan pers. (325)

kemudian kaitkan dengan pers.(8) gelombang de Broglie untuk objek bermassa besar . Bagaimana

interferensi kuantum ini menghilang untuk limit m besar?
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XXIII. PERSOALAN PERSOALAN SATU DIMENSI

Sekarang kita akan coba tinjau persoalan kuantum satu dimensi yang masih dapat diselesaikan

secara eksak. Anda akan melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari analsis sistem

sederhana semacam ini. Karena persoalan sederhana ini sudah tersedia di banyak sumber kita akan

bahas secara singkat dengan penekanan pada aspek fisisnya.

A. Sistem Kuantum Tunggal yang Terperangkap Dalam Sumur Potensial Takhingga

Contoh pertama kita adalah sebuah sistem kuantum yang terperangkap diantara dua potensial

ekstremal. Secara nyata kita harus melihatnya dalam bentuk sumur kotak tiga dimensi namun un-

tuk kesederhanaan dan alasan pedagogis kita batasi untuk kasus satu dimensi. Contoh semacam ini

meskipun sangat sederhana kini memiliki beberapa aplikasi praktis seperti dioda sumur kuantum

laser dimana potensial disekitar wilayah kerja aktif dioda tersebut sangat besar sehingga elek-

tron terperangkp didalamnya. Sistem quantum confinement lain semacam fotodetektor kuantum

berpanjang gelombang infra merah yang digunakan dalam pencitraan tomografi serta aplikasi lain-

nya yang bisa anda cari di sumber lain.

Tujuan kita saat ini adalah untuk mempelajari perilaku dari nilai observabel semacam energi

yang dimiliki oleh sebuah sistem kuantum semacam elektron yang terperangkap dalam suatu

sumur potensial takhingga. Tujuan lain kita adalah untuk mempelajari dinamika keadaan posisi

sistem sebelum diukur atau sebelum ia runtuh menjadi sebuah delta dirac posisi saat kita mengek-

strak informasi mengenai keberadaan sistem koheren tersebut. Bagaimana evolusi waktu dari

fungsi gelombang kita? Apakah elektron akan kehilangan sejumlah energi? Semua pertanyaan

ini dapat dijawab dengan menyelesaikan persamaan dinamika kuantum: Persamaan Schroedinger

yang validasinya hanya bergantung pada satu hal: Solusi persamaan Schroedinger yang merupakan

postulat itu harus sesuai dengan hasil eksperimen!

Hal yang pertama yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan mekanika kuantum

adalah identifikasi mengenai informasi sistem sebelum diukur. Informasi yang kita miliki dalam

hal ini adalah energi total dari sistem, atau Hamiltoniannya. Ingat bahwa dalam mekanika kuantum

observabel kita bukan variabel tetapi operator:

Ĥ = ÊK + ÊP =
p̂20
2m

+ Û(x) (326)

dimana energi kinetik sebuah sistem bebas semacam ini dinyatakan dalam bentuk operator energi
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Figure 27: Sistem kuantum tunggal terperangkap dalam sumur potensial takhingga. Disini penggambaran

partikel sebagai titik hanya valid setelah sistem tersebut diukur, sebelum diukur sebuah sistem kuantum

bersifat dualitas dan tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk titik

kinetik sebuah partikel bebas. Perhatikan dan ini penting, Hamiltonian kita adalah suatu fungsi

yang tidak bergantung pada waktu. Pada pembahasan kita sebelumnya telah kita pelajari bahwa

sebuah sistem yang hamiltoniannya tidak bergantung pada waktu adalah sistem yang stasioner

atau dengan kata lain fungsi gelombang yang bergantung pada waktu dapat kita nyatakan dalam

bentuk pers(181)

ψ(t) = eiEt/~ (327)

karena energi sebuah sistem tunggal dapat kita nyatakan dalam formulasi Planck

E = hf = ~ω (328)

maka jika dimasukkan kedalam pers.(327) kita dapatkan

ψ(t) = eiωt (329)

yang merupakan suatu evolusi waktu harmonik. Disini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan

bahwa karena hamiltonian kita pada pers.(326) bukan merupakan fungsi dari waktu kita bisa men-

erapkan persamaan Schroedinger tak bergantung waktu untuk menentukan nilai eigen energi dari

sistem kita

Ĥψ(x) = Eψ(x) (330)

perhatikan bahwa ψ(x) merupakan amplitude probabilitas dari fungsi gelombang lengkap kita

yang berada dalam basis representasi posisi |x〉. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi gelom-
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bang sistem semacam ini dapat disamakan dengan amplitude probabilitasnya dan untuk keseder-

hanaan basis ortogonalnya dapat kita abaikan meski kita harus selalu ingat bahwa kita bermain di

dimensi Hilbert abstrak (berbasis) takhingga.

Selanjutnya karena hamiltonian kita bukan fungsi waktu, tidak berarti bahwa fungsi gelombang

kita tidak berevolusi sejalan dengan waktu karena menurut pers(329) ia akan berosilasi harmonik

dan nanti kita akan melihat bahwa fungsi gelombangnya berevolusi harmonik seperti gelombang

senar gitar stasioner (gelombang yang terikat pada kedua ujung). Akan tetapi seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya sebuah sistem stasioner disini berarti bahwa sistem kuantum kita tidak

kehilangan energi sejalan dengan waktu.

Sekarang kita kembali pada operator Hamiltonian kita terutama bagian operator energi poten-

sial. Dari Fig. 27, sistem kuantum kita sengaja dipilih agar berada dalam apitan dua potensial

takhingga agar persoalannya menjadi sederhana, yakni kita punya kondisi bahwa didalam poten-

sial semacam itu ia tidak memiliki energi potensial sama sekali (potensial gravitasi untuk sistem

bermassa tersebut sangat kecil sehingga diabaikan dan sistem tersebut tidak memiliki interaksi

listrik dengan lingkungannya). Potensial takhingga tentulah merupakan suatu idealisasi karena

pada kenyataannya kita tidak memiliki potensial semacam ini. Namun sebuah elektron beren-

ergi rendah yang terperangkap dalam suatu sumur potensial semacam potensial ion pada batasan

tertentu dapat diaproksimasi dengan baik oleh penyederhanaan ini.

U(x)

 = 0 0 6 x 6 a

=∞ x < 0, x > a
(331)

Sebuah potensial takhingga tidak bisa ditempus oleh elektron sehingga kita tahu bahwa elektron

pasti berada didalam sumur setelah diukur. Karena harga modulus kuadrat dari fungsi gelombang

berkaitan dengan distribusi probabilitas posisi elektron maka fungsi gelombang kita hanya memi-

liki amplitude didalam sumur sedangkan di luar sumur amplitudenya harus nol. Dengan kata lain

kita punya syarat batas (dalam fisika setiap pemecahan persamaan differensial seperti persamaan

Schroedinger kita senantiasa memerlukan analisis mengenai syarat batas fisis)

ψ(x)

 6= 0 0 6 x 6 a

= 0 x < 0, x > a
(332)

sekarang kita harus mencari bentuk dari fungsi gelombang posisi kita ψ(x) untuk memasukkan

syarat batas pada pers(332). Ingat bahwa ψ(x) merupakan vektor eigen dari persamaan eigen
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Schroedinger kita. Selama ini kita selalu melakukan tebakan terhadap solusi fungsi ini dan itu

bukan prosedur yang formal. Sekarang kita coba untuk mencari fungsi gelombang kita. Pertama

kita masukkan bentuk eksplisit operator Hamiltonian kita didalam sumur dimana U(x) = 0(
p̂20
2m

)
ψ(x) =

(
− ~2

2m

∂2

∂x2

)
ψ(x) = Eψ(x) (333)

dimana kita gunakan operator momentum

p̂0 = −i~ ∂
∂x

(334)

Persamaan eigen diatas ingin dipecahkan untuk mencari nilai eigen E dan vektor eigen ψ(x), mari

kita ubah tampilannya
∂2ψ(x)

∂x2
= −2mE

~2
ψ(x) = k2ψ(x) (335)

dimana

k =

√
−2mE

~
(336)

perhatikan bahwa disini kita asumsikan bahwa harga E < 0 atau energi dari sistem kita

bernilai negatif (nanti kita uji untuk energi positifnya). Implikasi dari pemilihan energi negatif

adalah bahwa nilai dari k adalah positif. Pemilihan k2sebagai konstanta ketimbang k merupakan

trik matematika agar solusinya memiliki bentuk yang merupakan fungsi dari k.

Kalau Anda perhatikan problem yang kita hadapi adalah pemecahan persamaan differensial

parsial orde dua (kuadrat dari turunan terhadap posisi). Tapi persoalan diatas sebenarnya tidak

terlalu sulit! Coba perhatikan bahwa turunan kedua dari ψ(x) harus kembali memberikan suatu

konstanta dalam hal ini−2mE
~2 dan kembali fungsi ψ(x) tersebut. Sekarang kita bisa menggunakan

trik cerdas: fungsi apa yang jika diturunkan dua kali menghasilkan fungsi itu kembali? Jawa-

bannya adalah fungsi periodik semacam sinus, kosinus, atau eksponensial! Jadi kita coba solusi

berbentuk

ψ(x) = Aekx +Be−kx (337)

dimana A dan B adalah amplitude dari fungsi gelombang kita (tapi A dan B bukan amplitude

probabilitas namun amplitude dari amplitude probabilitas!). Sebuah teorema dalam penyelesa-

ian persamaan diferensial parsial orde dua adalah bahwa solusinya dapat dinyatakan setitidaknya

dalam bentuk kombinasi linier dari dua kombinasi. Dalam fisika matematika bagian penyelesaian

persamaan differensial parsial orde dua dijelaskan cara formal penyelesaian pers. (335), namun
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saat ini kita berfokus pada aspek fisisnya. Sekarang coba kita uji dengan menurunkan dua kali

solusi diatas

∂

∂x

∂

∂x
(Aekx +Be−kx) =

∂

∂x
k(Aekx −Be−kx) = k2(Aekx +Be−kx) (338)

sehingga kita memiliki justifikasi bahwa solusi kita benar sebab

∂

∂x

∂

∂x
ψ(x) = k2ψ(x) (339)

Selanjutnya nilai dari amplitudeA danB dapat dicari dengan kedua syarat batas di pers(332). Kita

coba untuk syarat batas di x = 0 yang menghendaki fungsi gelombangnya menghilang (ψ = 0)

karena potensialnya takhingga (elektron tidak bisa berada diluar sumur).

ψ(x = 0) = Aek0 +Be−k0 = A+B = 0 (340)

kemudian syarat batas kedua di x = a fungsi gelombangnya harus kembali hilang

ψ(x = a) = Aeka +Be−ka = 0 (341)

sehingga

Aeka = −Be−ka (342)

tapi baik amaupun k secara umum tidak mungkin nol. Artinya kedua persamaan hanya bisa setara

jika

A = −B = 0 (343)

tapi ini berarti bahwa fungsi gelombang kita adalah nol atau dengan kata lain kita tidak memiliki

solusi eigen untuk energi negatif! Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena energi potensial

minimumnya adalah nol (didalam sumur) sedangkan suatu energi yang lebih rendah dari energi

potensial minimum secara fisis tidak sesuai. Bayangkan sebuah benda yang berada dalam potensial

gravitasi dapatkah ia memiliki energi terkait potensial yang negatif atau lebih kecil dari nol? Tentu

tidak. Sekarang kita uji untuk asumsi energi eigen positifE > 0 dengan implikasi bahwa sekarang

harga k berbentuk

k =

√
2mE

~
(344)

Dengan demikian
∂2ψ(x)

∂x2
= −2mE

~2
ψ(x) = −k2ψ(x) (345)
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dan kembali kita coba solusi tebakan periodik (cara cerdas) berbentuk

ψ(x) = A sin(kx) +B cos(kx) (346)

yang bisa kita uji dengan cepat

∂

∂x

∂

∂x
(A sin(kx) +B cos(kx)) =

∂

∂x
k(A cos(kx)−B sin(kx)) = −k2(A sin(kx) +B cos(kx))

(347)

Seperti sebelumnya kita terapkan syarat batas fisis bahwa ψ = 0 di x = 0 dan x = a

ψ(x = 0) = A sin(0) +B cos(0) = 0 +B = 0 (348)

kita punya syarat pertama bahwa

B = 0 (349)

dan syarat batas kedua

ψ(x = a) = A sin(ka) +B cos(ka) = 0 (350)

tetapi dari syarat pertama B = 0 sehingga

A sin(ka) = 0 (351)

yang terpenuhi untuk

A sin(ka) = sin(nπ) (352)

dengan n = 1, 2, 3 dengan demikian kita memiliki kuantisasi energi! Yakni

ka = nπ =⇒
√

2mE

~
a (353)

Atau kalau kita selesaikan untuk E

E =
(nπ~)2

2ma
(354)

Keadaan energi terendah dengan n=1 kita namakan sebagai keadaan dasar atau ground state

sedangkan keadaan dengan n lebih tinggi kita namakan keadaaan eksitasi ke n. Karena kita tahu

nilai k kita bisa dapatkan fungsi gelombang dengan bantuan pers.(350) dan pers.(353)

ψ(x) = A sin(kx) = A sin

(√
2mE

~
x

)
= A sin

(
(nπ)

a
x

)
(355)

Secara umum kita punya fungsi gelombang lengkap berbentuk

ψ(x, t) = ψ(x)ψ(t) = A sin

(
(nπ)

a
x

)
eiωt (356)
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yang kurang sekarang hanya spesifikasi dari amplitude atau penamaan lainnya konstanta normal-

isasi A. Ini bisa kita peroleh dari syarat normalisasi bahwa distribusi peluang elektron berada

dalam kotak haruslah satu ˆ ∞
−∞

ψ∗(x)ψ(x)dx = 1 (357)

perhatikan bahwa fungsi gelombang waktunya tidak mempengaruhi konservasi probabilitas karena

saling mengalikan dengan konjugatnya menjadi 1. Secara eksplisit karena fungsi gelombang terse-

but hanya bisa eksis di dalam kotak kita memiliki bentuk batas integral baru
ˆ a

0

ψ∗(x)ψ(x)dx =

ˆ a

0

A2 sin2

(
(nπ)

a
x

)
dx = A2

(
a

2
− sin

(
2nπ

4nπ

))
= 1 (358)

suku

sin

(
2nπ

4nπ

)
= 0 (359)

untuk setiap n sehingga

A2a

2
= 1 (360)

akhirnya diperoleh

A =

√
2

a
(361)

Fungsi gelombang lengkap kita dengan demikian berbentuk

ψ(x, t) = ψ(x)ψ(t) =

√
2

a
sin

(
(nπ)

a
x

)
eiωt (362)

kalau kita spesifikasi untuk setiap nilai n mulai dari 1

ψ1(x, t) =

√
2

a
sin
(π
a
x
)
eiωt (363)

ψ2(x, t) =

√
2

a
sin

(
2π

a
x

)
eiωt (364)

ψ3(x, t) =

√
2

a
sin

(
3π

a
x

)
eiωt (365)

ψ4(x, t) =

√
2

a
sin

(
4π

a
x

)
eiωt (366)

dan seterusnya. Perhatikan dan ini penting, fungsi gelombang kita memiliki kebergantungan waktu

yang harmonik

eiωt (367)
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tetapi fungsi gelombang memiliki kebergantungan spasial yang stasioner!

sin
(nπ
a
x
)

(368)

ini sangat mirip dengan analogi sebuah gelombang berdiri dalam mekanika klasik. Sebuah gelom-

bang berdiri memiliki kebergantungan spasial yang juga stasioner seperti ular yang menggeliat

(dalam hal ini dalam modus modus sinus) namun tidak bergerak.

Figure 28: Harga energi eigen dan fungsi gelombang terkait. Perhatikan bahwa fungsi gelombang ini

dinamis dan berevolusi secara harmonik terhadap waktu (dan bisa Anda lihat misalkan di wikipedia). [29]

Fungsi gelombang ini adalah vektor eigen kita yang masing masing terkait dengan solusi eigen

energi secara eksplisit

E1 =
(π~)2

2ma
(369)

E2 =
(2π~)2

2ma
= 4E1 (370)

E3 =
(3π~)2

2ma
= 9E1 (371)

E4 =
(4π~)2

2ma
= 16E1 (372)

dan seterusnya, seperti yang ditunjukkan pada Fig. 28.
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Pemahaman apa yang bisa kita dapatkan dari persoalan sederhana satu dimensi ini? Banyak!

Sebuah sistem kuantum dideskripsikan oleh operator Hamiltonian. Keadaan keadaan yang

terijinkan dari sistem tersebut (kombinasi linier fungsi gelombang) merupakan himpunan

dari fungsi (atau vektor) eigen yang saling ortonormal. Energi dari sistem tersebut diperikan

oleh sekumpulan nilai eigen. Dengan menyelesaikan persamaan Schroedinger kita bisa men-

dapatkan vektor dan nilai eigen tersebut. Selanjutnya dalam kasus ini, masing masing keadaan

(fungsi gelombang) terkait dengan satu nilai eigen energi. Apabila sebuah nilai eigen hanya

berpadanan dengan satu fungsi eigen maka kita katakan bahwa nilai eigen tersebut bersifat

non degenerate. Sebaliknya jika satu nilai eigen berpadanan dengan lebih dari satu fungsi

gelombang atau lebih dari satu fungsi eigen, kita katakan bahwa sistem tersebut adalah de-

generate. Dengan demikian, kombinasi linier dari sekumpulan fungsi gelombang yang degenerate

|ψdeg〉 =
∑
j

ψj |j〉 (373)

memiliki nilai eigen λj yang sama

Ô |ψdeg〉 = λj |ψdeg〉 = λj
∑
j

ψj |j〉 (374)

Sebuah proses fisika yang berinteraksi dengan sistem kuantum bisa menyebabkan transisi dari satu

level energi ke level energi lain atau dapat memecah sebuah level energi menjadi beberapa level

energi yang degenerate atau berpadanan dengan lebih dari satu fungsi gelombang. Kita akan lebih

jauh membahas mengenai sitem semacam ini di bahasan kemudian.

Sekarang kita kembali ke persoalan sebelumnya. Fungsi gelombang sebuah partikel yang ter-

perangkap dalam kotak berpotensial takhingga selalu terikat di kedua batas kotak dan memiliki

getaran mirip dengan getaran gelombang berdiri sebuah tali. Dengan kata lain fungsi gelom-

bang untuk sebuah sistem kuantum tunggal dalam sumur potensial takhinga adalah salah satu

versi mekanika kuantum dari keadaan lintasan stasioner Bohr sewaktu mencoba menjelaskan

mengapa sebuah elektron yang mengitari proton dalam atom hidrogen tidak meradiasikan en-

ergi. Dalam pandangan Bohr (yang ia gagas sebelum persamaan Schroedinger ditemukan) lin-

tasan stasioner sebuah elektron adalah postulat (sesuatu yang harus dianggap benar). Dalam

pandangan mekanika kuantum fungsi gelombang stasioner ini muncul secara alamiah dari per-

samaan dinamika Schroedinger (yang merupakan pustulat). Sebuah sistem yang hamiltoniannya

tidak bergantung waktu adalah sistem yang stasioner dan dengan demikian tidak memper-

tukarkan energi dengan lingkungannya.
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Selanjutnya harga energi yang terijinkan bergantung pada jarak antar kedua kotak potensial a

serta massa m, dari sistem kuantum kita. Juga karena modulus kuadrat fungsi gelombang terkait

dengan probabilitas distribusi posisi elektron Anda dapat melihat bahwa peluang terbesar mene-

mukan elektron di level dasar (n = 1) adalah ditengah. Hal ini tidak berarti bahwa pengukuran

akan selalu menghasilkan fungsi gelombang terproyeksi delta dirac di tengah namun harus dipan-

dang sebagai hasil rata rata pengukuruan sejumlah n percobaan identik. Jadi seandainya dilakukan

pengukuran posisi elektron pada keadaaan dasar sebanyak 1000 kali maka ia akan membentuk data

distribusi normal (gaussian) dengan rata rata di tengah. Untuk elektron yang berada pada level en-

ergi eksitasi pertama (E2) mudulus kuadrat dari fungsi gelombang justru sangat kecil di tengah

(Fig. 28) dst.

Perhatikan juga bahwa distkritisas energi yang kita perolehi ini bukan hanya monopoli

mekanika kuantum saja tetapi juga ditemukan dalam fisika klasik, semisal modus getaran har-

monik sebuah tali yang terikat di kedua ujung atau modus harmonik dari alat musik semacam pipa

organa yang tertutup. Mengatakan bahwa perbedaan antara fisika kuantum dan fisika klasik ter-

letak pada diskritisasi nilai observabel dengan demikian sebenarnya tidak tepat. Menurut hemat

saya, perbedaan keduanya lebih terletak pada pendekatan model matematika yang digunakan.

Mekanika kuantum menggunakan metode statistik/probabilistik untuk menyelesaikan persoalan

fisika dikarenakan ketersediaan informasi dalam sistem kuantum tidak memadai untuk ditangani

dengan matematika fisika klasik. Sifat probabilistik ini juga terpatri pada persamaan Schroedinger

yang meskipun menggambarkan evolusi waktu secara eksak dalam bentuk turunan pertama dari

fungsi gelombang bergantung waktu tetapi fungsi gelombang itu sendiri tidak memberikan kita

hasil fisis langsung kecuali modulus kuadratnya yang terkait dengan probabilitas suatu observ-

abel. Jadi sebelum sebuah sistem diukur kita hanya memiliki distribusi probabilitik ketimbang

variabel observabel yang eksak (dalam fisika klasik). Perbeedaan ketersediaan informasi sis-

tem kuantum dan klasik inilah menurut saya yang memisahkan mekanika kuantum dengan fisika

klasik. Meskipun demikian keberlakuan mekanika kuantum lebih luas karena pada limit klasik ia

harus tereduksi menjadi fisika klasik (misalkan lihat pada orde dari fungsi gelombang untuk benda

klasik) sedangkan formulasi formulasi klasik tidak dapat direduksi menjadi formula kuantum pada

skala kuantum. Fisika klasik adalah bagian dari spektrum mekanika kuantum.

Meskipun persoalan kita sebelumnya sangat disederhanakan, sesungguhnya metode penyelesa-

ian untuk sistem yang lebih kompleks semisal sistem tiga dimensi sama saja. Hanya masalahnya

bukan di fisika tetapi teknis. Sebuah sistem yang berdimensi banyak dan hamiltoniannya rumit
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seringkali tidak bisa kita selesaikan secara eksak sehingga harus ditangani dengan mengorbankan

presisi. Seandainya kita tidak mengalami kendalala teknis tersebut maka prosedur penyelesaian

setiap soal dalam mekanika kuantum (termasuk persoalan celah ganda) diselesaikan dengan cara

yang sama dengan yang baru saja kita lakukan.

Selanjutnya kita dapat mencari harga ekspektasi (nilai rata rata) dari sekumpulan pengukuran

identik terhadap sistem ini berapa kira kira rata rata elektron akan berada. Agar kuenya tidak

dihabiskan sendiri, saya serahkan Anda untuk mencicipi bagian ini (menghitungnya sebagai tan-

tangan pribadi)

B. Efek Terobosan

Bayangkan sebuah sistem klasik seperti bola tenis yang dilemparkan menuju tembok misalkan

yang berada di rumah Anda. Bola tenis tersebut memiliki energi kinetik karena ia bergerak. Begitu

juga tembok dapat dipandang sebagai suatu potensial penghalang yang memiliki nilai tertentu

(jauh lebih besar dari energi kinetik bola tenis). Apa yang terjadi? Bola tenis akan memantul balik

dan tidak bisa menembus tembok. Sebuah sistem klasik berperilaku demikian. Apabila energi

yang dimiliki sebuah sistem klasik lebih kecil daripada energi potensial penghalang ia tidak

dapat menembus penghalang tersebut.. Sekarang kita lihat kejutan apa yang dimiliki sistem

kuantum untuk persoalan ini.

Sebelum kita masuk kedalam perhitungan matematika ijinkanlah saya untuk memberikan Anda

penjelasan secara grafis mengenai apa yang terjadi pada skala kuantum agar motivasi Anda tetap

tinggi. Mari kita tunda sejenak persoalan terobosan dan kembali menganalisis kasus sistem kuan-

tum yang terperangkap dalam sumur potensial kotak namun kali ini dengan energi potensial yang

terhingga. Sebuah sistem kuantum yang terperangkap dalam potensial takhingga memiliki syarat

batas bahwa fungsi gelombang tersebut nol di kedua ujung. Namun apabila energi potensialnya

tidak terbatas solusi fungsi gelombang di kedua ujung tidak nol akan tetapi seperti yang nanti akan

kita lihat berkurang secara eksponensial. Untuk kasus seperti ini harga potensial U(x) didalam

area potensial penghalang muncul dalam konstanta k

k =

√
2m(U − E)

~
(375)

Untuk nilai k semacam ini kita dapat membagi persoalan dalam tiga wilayah fungsi gelombang

(lihat Fig. 29). Solusi fungsi gelombang di dalam potensial (area I dan III) yang terkait den-
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gan persamaan Schroedinger untuk masing masing wilayah fungsi gelombang didalam potensial

penghalang adalah
∂2

∂x2
ψI = −2m

~2
EψI (376)

∂2

∂x2
ψIII = −2m

~2
EψIII (377)

dimana untuk energi potensial terhingga dan nilai k pada pers(375) menghasilkan solusi berbentuk

ψI = Cekx +De−kx (378)

ψIII = Fekx +Ge−kx (379)

Sekarang secara fisis karena

e−kx ≈∞ saat x→ −∞ (380)

di area I dan

ekx ≈∞ saat x→∞ (381)

di area III yang tidak menggambarkan solusi fisis karena solusi fungsi gelombang semacam ini

haruslah menuju nol saat menuju ketakhingaan (atau dengan kata lain harus memiliki luasan

terhingga agar bersifat \textit{square integrable} maka koefiesien terkait yakni D dan F pada

pers.(378) dan pers.(379) harus nol. Maka sekarang fungsi gelombangnya adalah

ψI = Cekx (382)

ψIII = Ge−kx (383)

perhatikan bahwa nilai x adalah negatif di area I dan positif di area III sehingga kita memiliki

suatu bentuk penurunan eksponensial dari fungsi gelombang didalam potensial penghalang. Jadi

kita tidak memiliki fungsi gelombang yang langsung menghilang menuju nol dialam potensial

penghalang seperti pada kasus potensial takhingga.

Secara logis solusi fungsi gelombang didalam kotak atau area II sama dengan solusi untuk

potensial takhingga

ψII = A sin

√
2mE

~
x+B cos

√
2mE

~
x (384)

yang memenuhi solusi persamaan schroedinger. Di area II potensial U(x) = 0.

Perhatikan bahwa pada kasus sebelumya kita memiliki syarat B = 0 dikarenakan cos
√
2mE
~ x

di x = 0, tapi karena sekarang kita memiliki kontinuitas fungsi gelombang di pembatas yang tidak
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Figure 29: Potensial kotak berhingga vs takhingga [29]

nol (kedua fungsi gelombang dan turunannya terhadap x harus kontinu di x = 0 dan x = L maka

koefisien B secara umum tidak hilang.

Hal yang menarik dari sistem semacam ini adalah karena sekarang panjang gelombang de

Broglie kita lebih besar maka dari pers(8) nilai momentumnya menjadi lebih kecil dan dengan

demikian energi eigennya juga lebih kecil (karena terkait dengan operator momentum). Formu-

lasi matematika yang lebih lengkap mengenai penurunan eksponensial dapat Anda baca di banyak

sumber salah satunya adalah [30].

Figure 30: Potensial penghalang. Sebuah sistem kuantum (semisal elektron) dengan energi yang lebih

rendah datang dari kiri ke kanan [29]

Sekarang perhatikan apa yang terjadi jika potensial penghalang ini terhingga namun memi-
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liki panjang yang takterbatas (atau berorde klasik). Kita telah pelajari sebelumnya bahwa solusi

fungsi gelombang dari persamaan Schroedinger didalam potensial penghalang tidak nol didalam-

nya tetapi akan menurun secara secara eksponensial hingga mencapai nol di suatu kedalaman dari

potensial penghalang tersebut. Ini diberikan pada Fig. 32.

Disini energi kinetik dari sistem kuantum tunggal semacam elektron lebih rendah daripada

potensial penghalang. Karena fungsi gelombang terkait dengan distribusi probabilitas keber-

adaan melalui moulus kuadratnya maka elektron tidak akan bisa menembus penghalang seperti

ini. Evolusi waktu dari fungsi gelombang semacam ini jika diselesaikan akan berbentuk sebuah

grup gelombang yang terkait dengan modulus kuadrat bahwa elektron akan memantul balik be-

gitu bertemu dengan potensial penghalang tersebut. Yang menarik sekarang adalah apabila kete-

balan dari potensial penghalang ini tidak terlalu besar (misalnya dalam skala nanometer) sehingga

ada kemungkinan bahwa fungsi gelombang yang menurun secara eksponensial didalam potensial

penghalang tersebut tidak benar benar mencapai nol tetapi memiliki suatu nilai tertentu meskipun

kecil di ujung luar potensial penghalang seperti pada Fig. 32.

Figure 31: Potensial penghalang dengan lebar klasik/takhingga [29]

Kembali kita memiliki persamaan Schroedinger untuk masing masing area

∂2

∂x2
ψI = −2m

~2
EψI (385)

∂2

∂x2
ψIII = −2m

~2
EψIII (386)

yang memiliki solusi sama dengan sebelumnya

ψI = Aek1x +Be−k1x (387)

ψIII = Fek1x +Ge−k1x (388)
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Perhatikan bahwa suku Aekx terkait dengan fungsi gelombang datang dari arah kiri

ψ+ = Aek1x (389)

yang secara fisis dapat dihubungakan dengan probabilitas banyaknya fluks partikel kuantum S

semisal elektron yang mengenai potensial pembatas di x = x0

S = |ψI+|2 vgrupI+ (390)

Sama halnya dengan gelombang cahaya yang saat mengenai bahan semacam dielektrik mengalami

pemantulan dan pembiasan.

Figure 32: Efek terobosan, sebagian besar partikel akan memantul namun sebagian kecil dapat menerobos

karena fungsi gelombang pada ujung luar potensial penghalang tidak nol [29]

Sejumlah n pengukuran indentik dari misalkan ribuan elektron yang mengenai potensial peng-

halang. Sebagian akan mengalami pemantulan dan sebagian akan mengalami pembiasan (biasanya

hanya sedikit). Jadi terdapat peluang yang dinyatakan dalam modulus kuadrat dari fungsi gelom-

bang yang terpantul tadi dan modulus kuadrat dari fungsi gelombang pembiasan. Yang terakhir

diberikan oleh:

ψ− = Be−k1x (391)

Jadi fungsi gelombang di area I terdiri dari kombinasi linier dua suku, suku transmisi dan pantulan

(reflektansi)

ψI = ψI+ + ψII− (392)

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 132 of 180



Di x > L fungsi gelombang hanya dapat menjalar ke arah +x dikarenakan tidak ada potensial lain

yang memantulkannya, kita tuliskan

ψIII = ψIII+ (393)

dimana

ψIII = ψIII+ (394)

ψIII+ = Feik1x (395)

ini adalah fungsi gelombang transmisii setelah melewati penghalang. Jadi kita memiliki suatu

bentuk probabilitas transmisi yang didefinisikan oleh

T =
Fluks tembus

Fluks datang−
=
|ψIII+|2 vgrupIII+
|ψI+|2 vgrupI+

(396)

disini kita bisa melihat perbedaan antara fisika klasik dan kuantum. Dalam fisika klasik prob-

abilitas dari transmisi apabila energi sistem lebih rendah dari potensial penghalang adalah nol

sedangkan dalam mekanika kuantum terdapat kemungkinan meskipun kecil bahwa dari sejumlah

n elektron yang menuju potensial penghalang ada yang menembusnya meskipun energinya lebih

rendah!.

Misalkan dari satu juta elektron yang mengenai potensial ada satu yang mampu menerobos

penghalang. Fenomena menakjubkan ini dikenal sebagai terobosan kuantum atau quantum tun-

neling, atau terkadang lebih populer dengan nama efek terobosan atau tunneling effect

Persamaan Schroedinger ddidalam potensial penghalang adalah:

∂2

∂x2
ψII +

2m

~2
(E − U)ψII =

∂2

∂x2
ψII +

2m

~2
(U − E)ψII = 0 (397)

kareana ada dua varian yakni untuk E > U dan E < U . Untuk kasus kita E < U sehingga kita

memiliki solusi berbentuk

ψII = Ce−ik2x +Deik2x (398)

dimana k2memenuhi

k2 =

√
2m(U − E)

~
(399)

Perhatikan bahwa fungsi gelombang didalam potensial penghalang tidak mengandung suku

imajiner yang memiliki beda fase, karena itu kita tidak memiliki paket gelombang yang berg-

erak sehingga fungsi gelombang semacam itu tidak terkait dengan gerak elektron. Namun harga

modulus kuadratnya tidak saling menghilangkan

P = |ψIIψ∗II | = Ce−ik2x +Deik2x
[
Ceik2x +De−ik2x

]
= CDe−i2k2x +DCei2k2x (400)
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Figure 33: Transistor Efek Medan yang memanfaatkan efek terobosan [32]

jadi kita memiliki peluang keberadaan elektron didalam potensial penghalang. Beberapa dari elek-

tron tersebut akan menerobos sedangkan beberapa lainnya akan memantul balik ke kiri. Sekarang

kita bisa menerapkan syarat batas kontinuitas fungsi gelombang dan turunannya terhadap x

ψI = ψII
dψI
dx

= dψII
dx

 di x = 0 (401)

dan
ψII = ψIII
dψII
dx

= dψIII
dx

 di x = 0 (402)

dan menyelesaikannya untuk mendapatkan (Anda bisa lihat selengkapnya di Appendix pada Ref.

[30] nilai probabilitas transmisi terobosan

T ==
FF ∗vgrupIII+
AA∗vgrupIII+

≈ e−2k2L (403)
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Perhatikan bahwa probabilitas transmisi dari efek terobosan berkurang dengan semakin pan-

jangnya potensial penghalang L (seperti yang diharapkan) dan sebanding dengan k2 =

√
2m(U−E)

~

yang berati bahwa semakin besar massa sistem kuantum kita semakin kecil transmisinya.

Figure 34: Salah satu aplikasi penting dari efek terobosan adalah pencitraan permukaan semisal permukaan

tembaga (kanan atas) bahan pada skala atomik [STM Lab ZONA JKU Linz, Wikipedia [31] (bawah)]

Ini sesuai dengan prinsip korespondensi yang menyatakan bahwa semakin dekat ke skala klasik

(semakin lebar dan semakin besar massa sistem) mekanika kuantum akan tereduksi ke hasil hasil

yang diberikan oleh eksperimen pada skala klasik.

Efek terobosan memiliki aplikasi yang sangat penting dalam pencitraan nano. Sebuah divais

fisika bernama Scanning Tunneling Microscope atau singkatnya STM dikembangkan berdasarkan

prinsip ini dan merupakan salah satu mikroskop dengan resolusi tertinggi untuk mendeteksi ori-

entasi atom secara tidak langsung melalui densitas elektron dari sistem yang ingin dicitra. Cara

kerja dari sebuah STM adalah dengan memasang sebuah sensor berbentuk piramid terbalik (tip)

dari material yang mampu menghantarkan arus dengan baik semacam tungsten dan menempatkan-

nya hingga jarak yang sangat dekat (nanometer) dari sampel namun tidak sampai menyentuhnya.

Tip STM akan menscan (dengan cara digeserkan 2D seperti mesin scanner) posisi dari elektron

elektron terluar dari permukaan sampel dengan cara menariknya ke atas menghasilkan suatu arus
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yang muncul dari efek terobosan dan memberikan kita citra densitas elektron yang sangat terkait

dengan posisi atau orientasi molekuler di permukaan suatu bahan. STM memungkinkan kita benar

benar melihat dengan resolusi nanometer secara tidak langsung orientasi atom, sesuatu yang dulu

sama sekali tidak pernah terbayangkan. Kita memang benar benar tinggal dalam semesta atomik!

Aplikasi lainnya adalah transistor medan dengan efek tunneling yang bekerja via efek tero-

bosan (TFET) antar dua wilayah doping positif dan negatif yang diprediksi mampu bekerja den-

gan daya seratus kali lebih rendah dari transistor saat ini. Ini tentu berita yang sangat baik untuk

perekayasa elektronika atau industri nanoteknologi dan tampaknya akan mendominasi perangkat

keras di masa depan.

C. Operator Tangga, Osilator Harmonik Kuantum

Suatu hal yang belum lengkap jika kita tidak mempelajari fenomena osilasi harmonik sebuah

sistem kuantum. Sebuah sistem fisika sangat sering berosilasi secara harmonik terutama jika gang-

guan yang menyebabkan osilasi itu hanya memberikan kita simpangan kecil yang dapat diaproksi-

masi oleh hukum Hooke

F = −kx (404)

dimana k merupakan konstanta pegas yang memberikan kita kekuatan dari gaya pemulih yang se-

lalu berusaha untuk mengembalikan sistem ke arah keseimbangan sehinggamuncul tanda negatif

pada suku kx Contoh dari sistem kuantum semacam ini adalah elektron dalam kristal atau dielek-

trik yang berosilasi oleh medan elektromagnetik eksternal, getaran termal dari kisi kisi atomik,

sistem atom diatomik, dll. Seperti biasa, kita lakukan identifikasi dari energi total sistem semacam

ini (Hamiltonian).

Energi potensial sebuah pegas diberikan oleh

EP (x) = −
ˆ
Fdx = k

ˆ
xdx =

1

2
kx2 (405)

Sehingga operator Hamiltonian yang berpadanan dengan energi total sistem berbentuk

Ĥ = ÊK + ÊP =
p̂2

2m
+

1

2
kx2 =

1

2m

(
p̂+m2ω2x̂2

)
(406)

dimana kita telah menggunakan ekspresi

ω =

√
k

m
(407)
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Figure 35: Elektron yang berosialsi didalam sumur potensial sebuah atom pada simpangan yang kecil

mengikuti osilasi harmonik sederhana (linier) dikarenakan potensial sebuah atom mengikuti potensial pegas

(huruf U)[33]

Hamiltonian tersebut dengan demikian terdiri dari dua suku yakni suku kinetik sebuah partikel

bebas dan suku potensial pegas. Persamaan Schroedinger yang ingin dipecahkan dengan demikian

berbentuk

Ĥψ(x) =
1

2m

(
p̂+m2ω2x̂2

)
ψ(x) = Eψ(x) (408)

Perhatikan bahwa kita bekerja dalam representasi posisi disini (ψ adalah fungsi dari x) dan karena

Hamiltoniannya tidak bergantung pada waktu kita memiliki suatu sistem kuantum stasioner (kita

bisa menggunakan persamaan eigen Schroedinger tak bergantung waktu). Sayangnya tidak seperti

dua kasus kita sebelumnya, persamaan Schroedinger dengan hamiltonian seperti ini (terutama

kuadrat dari operator x) sulit dipecahkan secara eksak! Ketimbang memecahkan kepala kita ikuti

trik cerdas yang telah ditemukan oleh fisikawan kuantum yakni dengan beralih ke suatu sistem rep-

resentasi lain dimana persamaan tersebut bisa dipecahkan secara lebih mudah, yakni representasi

basis partikel.

Trik representasi partikel ini berarti bahwa kita harus merombak operator Hamiltonian dari

representasi x̂ dan p̂ kedalam dua operator baru yang terkait dengan basis partikel (nanti Anda

akan pelajari bahwa opearator ini bisa memerikan jumlah partikel suatu keadaan). Misalnya kita

bisa melakukan faktorisasi terhadap operator Hamiltonian menjadi (kita melakukan tebakan lagi

disini bahwa dua operator baru tersebut dapat dituliskan dalam bentuk Ĥ = Ô1Ô2+ konstanta

1

2m
(−ip̂+mωx̂) (ip̂+mωx̂) (409)
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Tapi ini tidak persis sama dengan operator hamiltonian kita Ĥ ! Pengalian memberikan

1

2m
(−ip̂+mωx̂) (ip̂+mωx̂) =

p̂2

2m
+

1

2
mω2x̂2 − iω

2
(p̂x̂− x̂p̂) (410)

Karena

(p̂x̂− x̂p̂) = i~ (411)

maka kita memiliki
1

2m
(−ip̂+mωx̂) (ip̂+mωx̂) = Ĥ − 1

2
~ω (412)

Hasil ini sungguh menarik! Kita memiliki dua faktor yang jika dikalikan akan memberikan kita

hamiltonian osilasi harmonik kuantum dengan konstanta sebesar

−1

2
~ω (413)

dengan kata lain kita bisa tuliskan operator hamiltonian kita dalam bentuk faktorisasi tadi plus

konstanta yang muncul agar kedua ruas setara

Ĥ =
1

2m
(−ip̂+mωx̂) (ip̂+mωx̂) +

1

2
~ω (414)

Sekarang pers(412) bisa kita tuliskan secara lebih kompak dalam bentuk

Ĥ =

(
−ip̂+mωx̂√

2m

)(
ip̂+mωx̂√

2m

)
+

1

2
~ω =

[(
−ip̂+mωx̂√

2m~ω

)(
ip̂+mωx̂√

2m~ω

)
+

1

2

]
~ω (415)

kedua suku faktorisasi diatas adalah operator baru kita dalam representasi basis partikel yang ter-

diri dari operator posisi dan momentum.

a+ =

(
−ip̂+mωx̂√

2mĥω

)
(416)

dan

a− =

(
ip̂+mωx̂√

2mĥω

)
(417)

Penulisan operator hamiltonian kita dengan demikian menjadi jauh lebih elegan

Ĥ =

(
a+a− +

1

2

)
~ω (418)

Anda disarankan untuk menguji sifat hermitisitas dari kedua operator diatas (sifat sah sebagai

operator fisis). Kedua operator tersebut hermitian atau sama dengan konjugat transpose (atau

adjoinnya)

a+ = a†+ (419)
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a− = a†− (420)

lebih jauh lagi masing masing operator tersebut merupakan konjugat transpose dari operator pasan-

gannya

a− = a†+ (421)

a+ = a†− (422)

Sekarang Anda mungkin bertanya ke mana arah perhitungan kita. Jawabannya adalah kita ingin

menyelesaikan persamaan

Ĥ |ψ〉 = E |ψ〉 (423)

ketimbang menyelesaikan persamaan Eigen ini dengan cara yang sulit, kita bisa gunakan trik yang

jenius yakni kita selipkan operator itu diantara operator Ĥ dan fungsi eigen |ψ〉

Ĥâ± |ψ〉 (424)

perhatikan bahwa hubungan komutasi[
Ĥ,â±

]
= Ĥâ± − â±Ĥ (425)

sehingga

Ĥâ± =
[
Ĥ,â±

]
+ â±Ĥ (426)

sekarang dari pers.(418)[
Ĥ,â+

]
=

[
~ω
(
a+a− +

1

2

)
, â+

]
= ~ωâ+ [a−, a+] (427)

kita tampaknya harus telusuri terus!

[a−, a+] =
i

~
[p̂, x̂] = 1 (428)

aha! jadi kita punya [
Ĥ,â+

]
= ~ωâ+ (429)

dan dengan cara yang sama [
Ĥ,â−

]
= −~ωâ− (430)

substitusikan sekarang ke pers.(426) diperoleh

Ĥâ± =
[
Ĥ,â±

]
+ â±Ĥ = ±~ωâ± + â±Ĥ (431)
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pers. (431) dapat kita tuliskan

Ĥâ± |ψ〉 = ±~ωâ± |ψ〉+ â±Ĥ |ψ〉 (432)

jika kita manfaatkan persamaan eigen Schroedinger pada suku ruas paling kanan maka kita dap-

atkan

Ĥâ± |ψ〉 = ±~ωâ± |ψ〉+ â±E |ψ〉 (433)

yang bisa kita tuliskan secara lebih kompak dalam bentuk

Ĥâ± |ψ〉 = (E ± ~ω)â± |ψ〉 (434)

dengan demikian pengenaan sebuah operator â+pada fungsi eigen|ψ〉akan memberikan kita nilai

eigen energi baru yang naik satu tingat dengan selisih energi ~ω dari nilai energi sebelumnya,

yakni

Ĥâ+ |ψ〉 = (E + ~ω)â+ |ψ〉 (435)

Jadi tidaklah mengherankan kalau â+ dikenal sebagai operator tangga yang manaikkan level

energi satu tingkat sejumlah ~ω atau singkatnya dengan nama raising operator. Sedangkan

Anda bisa tebak bahwa operator pasangannya memenuhi

Ĥâ− |ψ〉 = (E − ~ω)â− |ψ〉 (436)

atau dengan kata lain â− adalah operator tangga yang menurunkan level energi satu tingkat

sejumlah ~ω atau singkatnya dengan nama lowering operator. Kedua operator tersebut dike-

nal dengan nama operator tangga atau ladder operator dalam bahasa Inggris. Sekarang ada

baiknya kita berhenti sejenak dan memikirkan kembali apa yang telah kita pelajari mengenai se-

buah osilator harmonik kuantum. Ketimbang menyelesaikan suatu persamaan eigen yang sulit kita

bermain main dengan operator dalam representasi partikel.

Hanya dengan menghitung hubungan komutasi (yang tidak sulit) antara dua operator tangga

yang memfaktorisasi operator Hamiltonian kita dan hubungan komutasi antara operator Hamil-

tonian dengan dua operator tangga tersebut kita bisa memperoleh suatu rumusan untuk naik dan

turun dari satu level energi eigen ke level energi eigen lain! Dalam tutorial volume II Anda akan

mempelajari bahwa operator tangga ini bisa juga memerikan pertambahan atau pengurangan par-

tikel yang menempati suatu keadaan dan memainkan peran penting dalam menjelaskan proses

absorbsi dan emisi sistem kuantum dari satu level energi ke level energi lain. Lebih jauh dalam
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perkembangan mekanika kuantum melalui kuantisasi medan (kuantisasi kedua) operator tangga ini

memainkan peran yang sangat signifikan dan menggantikan peran fungsi gelombang. Ok sekarang

kita kembali ke persoalan osilator harmonik.

Dalam mekanika kuantum penggunaan operator tangga untuk menyelesaikan suatu persamaan

eigen yang sulit akan menjadi semakin lumrah. Terkadang operator hamiltonian kita tidak dapat

kita diagonalisasi dengan mudah sehingga kita kembali bergantung dengan operator tangga untuk

mencari level level energi terkait.

Pada bagian ini Anda lihat bahwa kita beralih ke basis representasi partikel. Secara umum kita

bisa menyelesaikan banyak persoalan sulit dalam mekanika kuantum dengan beralih permainan

dari satu basis ke basis lain dimana operator hamiltonian kita menjadi lebih sederhana. Biasanya

representasi yang berbeda bentuk operator yang terkait suatu nilai eigen fisis berbeda dengan rep-

resentasi sebelumnya. Salah satu transformasi basis representasi yang sering digunakan adalah

transformasi basis dari posisi ke momentum dan sebaliknya. Fungsi gelombang gaussian dalam

representasi posisi misalnya memiliki bentuk yang lain dalam representasi momentum.

Sampai disini kita mempunyai sedikit masalah, kita harus mengetahui setidaknya salah satu

level energi untuk naik dan turun. Anda tentu akan mengincar level energi dasar (n = 1) yang

paling mudah dicari dan karena secara umum sebuah level energi dasar dalam mekanika kuantum

tidak nol (ingat kembali kasus partikel dalam kotak) maka kita sekarang harus mencari level energi

terendah dari sistem osilasi Harmonik kuantum kita. Mari kita lanjutkan perhitungan kita untuk

mencari level energi terendah (level dasar) dari sebuah osilator harmonik kuantum. Untuk itu

kita memerlukan bantuan perumusan harga ekspektasi energi total (ingat kita bermain dalam basis

partikel)

〈ψ| Ĥ |ψ〉 = 〈ψ|E |ψ〉 = E 〈ψ |ψ〉 = E (437)

perhatikan bahwa suku pertama menjadi kedua terhubung oleh persamaan eigen dan yang ketiga

menjadi keempat oleh syarat bahwa fungsi gelombang kita memenuhi bersifat ternormalisasi

(ortonormal). Sekarang masukkan pers.(418) kedalam operator Hamiltonian kita sehingga

E = 〈ψ|
(
a+a− +

1

2

)
~ω |ψ〉 = ~ω 〈ψ|

(
a+a− +

1

2

)
|ψ〉 (438)

disini konstanta~ωbisa keluar dari braket (dari integral). Sekarang kita tuliskan pers.(438) dalam

bentuk

E = 〈ψ|
(
a+a− +

1

2

)
~ω |ψ〉 = ~ω 〈ψ| (a+a−) |ψ〉+ ~ω 〈ψ| 1

2
|ψ〉 (439)
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nilai 1
2

pada suku paling kanan bisa keluar dari braket dan terapkan syarat ortonormal kembali

sehingga

E = ~ω
[
〈ψ| (a+a−) |ψ〉+

1

2

]
(440)

sekarang saatnya kita gunakan senjata hermitisitas adjoin kita pada pers. pers(440)

〈ψ| (a+a−) |ψ〉 =
〈
a†+ψ

∣∣∣ a−ψ〉 = 〈a−ψ| a−ψ〉 = |a−ψ|2 > 0 (441)

Ini berarti bahwa energi terendah kita setidaknya

E = ~ω
[
|a−ψ|2 +

1

2

]
(442)

lebih besar sama dengan dari

E ≥ 1

2
~ω (443)

ini adalah sesuatu yang terus menerus muncul dalam mekanika kuantum! Energi terendah sebuah

sistem kuantum tidak pernah nol. Kita selalu memiliki suatu nilai energi terendah dalam skala

Planck. Dalam skala klasik energi selalu malar kita bisa lakukan ini dengan mengambil limit

~→ 0 (menuju nol) dan lihat apa yang terjadi. Untuk sistem klasik kita memiliki energi terendah

menuju nol

E → 0 ~→ 0 (444)

Kembali kita bisa melihat bahwa prinsip korespondensi ditaati disini. Prinsip korespondensi

adalah salah satu cara yang ampuh untuk menguji validitas suatu perhitungan kuantum (dengan

cara melihat formulasinya saat dibawa ke kondisi klasik apakah sesuai dengan hasil klasik). Seba-

gai contoh osilasi dari sebuah pegas bisa memiliki energi terendah nol (diam tak bergerak di titik

keseimbangan) sesuatu yang tidak ditemui dalam sistem kuantum.

Sekarang apa yang bisa kita dapatkan dari pers.(443). Persamaan tersebut menyatakan bahwa

energi sebuah sistem harmonik kuantum tidak dapat lebih rendah daripada 1
2
~ω . Tapi ini berarti

jika kita punya suatu level energi diantara

1

2
~ω < E <

3

2
~ω (445)

maka energi dibawahnya (turun satu tangga via lowering operator a−) tidak bisa eksis sebab lebih

kecil daripada 1
2
~ω. Aha! Jadi logikanya level energi eksitasi pertama E1 kita haruslah

E1 =
3

2
~ω (446)
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pikirkan dengan masak pernyataan saya tersebut sebelum Anda beranjak lebih jauh. Karena level

energi E1merupakan nilai eigen dari fungsi gelombang ψ1maka untuk memperoleh nilai energi

dasar E0 kita kenakan lowering operator pada fungsi eigen (fungsi gelombang) eksitasi pertama

kita

â− |ψ1〉 = |ψ0〉 (447)

Kalau kita mau turun tangga lagi dari keadaan dasar maka

â− |ψ0〉 = 0 (448)

pikirkan lagi sebelum beranjak lebih jauh. Dengan kata lain lowering operator kita memusnahkan

(menolkan) atau dalam ungkapan lain menganihilasi keadaan dasar kita. Untuk naik ke basis

fungsi gelombang level eksitasi kita tinggal mengunakan raising operator

(â+)n |ψ0〉 = |ψn〉 (449)

Jadi harga-harga energi yang terijinkan adalah

En =

(
n+

1

2

)
~ω (450)

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 143 of 180



Cek pemahaman:

1. Hitung harga ekspektasi posisi dari sistem kuantum dalam level energi n dalam sumur potensial

takhingga. Gunakan perumusan

< x >= 〈ψ| x̂ |ψ〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗xψdx =

ˆ L

0

x |ψ|2 dx

dengan fungsi gelombang

ψ = sin
(nπx
L

)
Anda bisa gunakan wolfram alpha untuk menyelesaikan integral ini. Jawabannya kalau Anda be-

nar adalah posisi rata ratanya (diukur berulang) adalah ditengah kotak atau L/2 sesuai logika kita.

2. Dengan cara serupa carilah harga ekspektasi untuk momentumnya. Perhatikan, ini tidak semu-

dah sebelumnya. Cari dulu nilai turunan ψ terhadap x karena kita perlu itu untuk menyelesaikan

integral kita sehingga nanti dalam integral ada suku

...

ˆ L

0
x sin

(nπx
L

)
sin
(nπx
L

)
dx

...cari tahu darimana . Kalau mentok Anda bisa lihat Ref.[30]

3.Sebagai latihan yang seru, turunkan kembali energi diskrit dan fungsi gelombang partikel dalam

kotak potensial takhingga dengan syarat batas dari −L/2 sampai L/2

4. Dua partikel bermassa beda semacam elektron dan proton menembus sumur potensial yang

sama dimana energi mereka lebih rendah dari potensial penghalang. Mana yang memiliki pelu-

ang lebih besar untuk tembus (gunakan prinsip korespondensi gelombang de broglie, cari fungsi

gelombang mana yang lebih besar panjang gelombangnya) 5.Carilah harga ekspektasi posisi untuk

sistem osilator harmonik kuantum di keadaan dasar dan eksitasi pertama. Anda bisa lihat jawaban

dan penyelesaian soalnya di Ref.[30]

6. Buktikan dengan syarat hermitisitas pers.(419-420).

7. Buktikan pers.(421-422)
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XXIV. REPRESENTASI FUNGSI GELOMBANG DALAM KOORDINAT MOMENTUM,

FUNGSI DELTA DIRAC

Kebanyakan kasus dalam mekanika kuantum dikerjakan dalam representasi fungsi gelombang

koordinat posisi dengan operator yang sesuai dengan representasi koordinat terkait. Namun nanti

kita akan melihat bahwa terkadang lebih mudah untuk bekerja dalam representasi momentum

ketimbang posisi. Sebagai contoh, Anda telah belajar bagaimana persoalan mengenai osilator

harmonik kuantum lebih mudah diselesaikan dalam representasi basis partikel (yang menganihilasi

atau mengkreasi suatu keadaan kuantum).

Figure 36: Kemunculan fungsi gelombang dari kondensat Bose Einstein yang menandai suatu fase super-

atom baru. Plot diperoleh dalam representasi kecepatan/ momentum[34]

Kita tinjau contoh sederhana. Fungsi gelombang posisi gausian sebuah elektron dalam vakum

sebelumnya kita nyatakan dalam representasi koordinat posisi. Fungsi gelombang gaussian kita

bisa juga berbentuk (representasi waktunya tetap sama dalam koordinat momentum)

Ψ(x) =

√
π

α
e
i
h
p0xe−

1
h
(x2/4α) (451)

Disini perbedaan pada amplitude fungsi gelombang dilakukan demi alasan kemudahan untuk men-

transfer kedalam representasi momentum. Selanjutnya fungsi diatas dapat kita nyatakan dalam
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representasi momentum melalui suatu teorema matematika (diturunkan dari analisis Fourier) yang

dikenal sebagai transform Fourier

|Φ(p)〉 =
1√
2πh

∞̂

−∞

|Ψ(x)〉 e−ipx/hdx (452)

Integrasi disini dilakukan untuk seluruh ruang. Transformasi Fourier bersifat dua arah dan

simetris. Artinya kita bisa juga mendapatkan fungsi gelombang posisi dari representasi momentum

|Ψ(x)〉 =
1√
2πh

∞̂

−∞

|Φ(p)〉 eixp/hdp (453)

Perhatikan tanda minus didepan suku imajiner pada eksponensial transform Fourier pertama

(pers.(452)) dan positif untuk transform Fourier kedua. Masukkan pers.(453) kedalam transform

Fourier pers.(452) didapatkan

|Φ(p)〉 =
1

2π~

∞̂

−∞

∞̂

−∞

Φ(p)eixp/he−ipx/hdpdx (454)

sampai disini integralnya sedikit merepotkan karena melibatkan integrasi takhingga (divergen).

Kita harus menciptakan perangkat matematika yang bisa menjinakkan integral ini!

Figure 37: Fungsi semu delta Dirac

Perangkat itu datang dari Fisikawan brilian Paul Dirac yang menciptakan fungsi semu dengan

namai Delta Dirac (misalnya muncul dalam analisis elektrostatik ketika meninjau suatu muatan
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titik atau analisis fisika lain yang menyangkut integrasi ketakhinggaan). Fungsi delta dirac memi-

liki sifat sebagai berikut (dalam satu dimensi)

δ(x)

 0 =⇒ x 6= 0

∞ =⇒ x = 0
(455)

yang berarti bahwa ia bernilai takhingga di titik pusat (x = 0) dan nol ditempat lain. Agar fungsi

tersebut dapat dijinakkan (kita tidak suka ketakhingaan) maka kita definisikan sifat tambahan dari

fungsi ini yakni bahwa integrasi terhadap semua ruang (dalam hal ini posisi) haruslah ternormal-

isasi atau
∞̂

−∞

δ(x) dx = 1 (456)

Fungsi aneh semacam ini dapat Anda bayangkan sebagai fungsi gaussian yang sangat sempit (atau

kalau Anda masih ingat memiliki α yang sangat kecil!). Secara lebih presisi fungsi gaussian yang

berbentuk

δ(x) = lim
α→0

1

α
√

2π
e−x

2/2α2

(457)

Sifat yang penting dari sebuah delta dirac adalah pada saat kita masukkan sebuah fungsi

kedalam integral tersebut

∞̂

−∞

f(x)δ(x) dx = f(0)

∞̂

−∞

δ(x) dx = f(0) (458)

disini f(x) bisa kita ganti menjadi f(x0) karena fungsi ini hilang disemua titik yang tidak sama

dengan nol. Sekarang kita bisa perluas untuk kasus dimana pusat delta dirac ini tidak terletak pada

koordinat 0 yakni δ(x)→ δ(x−x0) ( untuk kasus x0 = 0 tereduksi seperti semula). Kita dapatkan

∞̂

−∞

f(x)δ(x− x0) dx = f(x0)

∞̂

−∞

δ(x− x0) dx = f(x0) (459)

gunakan fungsi gelombang momentum Φ(p0)

|Φ(p)〉 =
1

2πh

∞̂

−∞

dp0

∞̂

−∞

|Φ(p0)〉 eix(p−p0)/h dx (460)

suku dalam kurung

|Φ(p)〉 =

∞̂

−∞

|Φ(p0)〉 dp0

 1

2πh

∞̂

−∞

eix(p−p0)/h dx

 (461)
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kita definisikan sebagai delta dirac

δ(p− p0) =
1

2πh

∞̂

−∞

eix(p−p0)/h dx (462)

yang berarti bernilai nol untuk semua p0 kecuali di titik p. Secara eksplisit kedua ruas harus setara

|Φ(p)〉 =

∞̂

−∞

|Φ(p0)〉 δ(p− p0)dp0 = |Φ(p0)〉
∞̂

−∞

δ(p− p0)dp0 = |Φ(p0)〉 (1) (463)

hubungan diatas kita definisikan secara formal (berdasarkan definisi delta dirac kita) karena sebe-

narnya kalau Anda jeli integral diatas untuk batas takhingga adalah divergen. Perhatikan bahwa

delta dirac dalam bentuk

δ(p0 − p) (464)

dapat kita gunakan sebagai simbol ortogonal karena hanya jika kedua variabel sama akan mem-

berikan nilai 1 sedangkan jika tidak sama ia bernilai nol. Sebagai contoh kita bisa tuliskan dua

fungsi yang saling ortogonal dalam bentuk

〈ψi|ψj〉 = δ(i− j) (465)

dimana harga ini bernilai 1 apabila terpenuhi i = i atau j = j dan nol jika tak sama.

Perhatikan bahwa fungsi delta dirac adalah fungsi semu (pseudo function) karena bersifat liar

(takhingga) , nilai takhingga bukanlah anggota dari ruang abstrak Hilbert CN sehingga bukan

fungsi dalam artian sebenarnya (terlalu singular). Lebih jauh fungsi ini memerlukan pendefinisian

dalam bentuk integral. Mungkin ini sebabnya fungsi ini keluar dari ide fisikawan Paul Dirac

karena dia terpaksa harus menyelesaikan problem fisika yang muncul berkaitan dengan integrasi

ketakhinggan (fisikawan itu kadang gila jadi mendefinisikan fungsi gila). Sekarang coba kita tinjau

transform Fourier sebuah delta dirac: dan bisa kita akali dengan Φ(p) = δ(p) sehingga

δ(x) =
1√
2πh

∞̂

−∞

δ(p)eipx/hdp =
1√
2πh

e0
∞̂

−∞

δ(p)dp =
1√
2πh

(466)

sehingga

δ(p) =
1√
2πh

∞̂

−∞

δ(x)e−ipx/hdx (467)
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Ok, sekarang kita coba untuk mencari transform fourier sebuah fungsi gelombang bidang (dari

representasi posisi) kedalam representasi momentum:

|Φ(p)〉 =
1√
2πh

∞̂

−∞

|Ψ(x)〉 e−ipx/hdx =
1

2πh

∞̂

−∞

eip0x/he−ipx/hdx (468)

tapi integral disebelah kanan kita tidak lain adalah definisi delta dirac kita! sehingga

|Φ(p)〉 =
1

2πh

∞̂

−∞

eix(p0−p)/h dx = δ(p0 − p) (469)

yang berarti bahwa transform fourier sebuah gelombang bidang dalam representasi posisi adalah

sebuah delta dirac dalam representasi momentum. Lebih jauh lagi hasil

|Φ(p)〉 = δ(p0 − p) (470)

menunjukkan bahwa fungsi gelombang bidang yang dalam representasi momentum berbentuk

sebuah delta dirac adalah ortogonal.

Secara fisis ini berarti bahwa posisi dari sistem kuantum kita (kuadrat fungsi gelombang bidang

dalam representasi posisi) tidak terlokalisir (bisa dimana saja) namun momentumnya sangat ter-

lokalisir (delta Dirac). Sekarang jika kita balik kondisinya yakni apabila fungsi gelombang po-

sisinya sangat terlokalisir:

|Ψ(x)〉 = δ(x− x0) (471)

kita akan memperoleh fungsi gelombang dalam representasi momentum berupa

|Φ(p)〉 =
1√
2πh

∞̂

−∞

δ(x− x0)e−ipx/hdx =
1√
2πh

∞̂

−∞

δ(x− x0)f(x)dx =
f(x0)√

2π

∞̂

−∞

δ(x− x0)dx =
e−ix0p/h

√
2πh

(472)

yang tidak lain adalah suatu gelombang bidang dalam koordinat representasi momentum |Φ(p)〉.

Dari sini kita bisa menarik analogi sebelumnya bahwa operator posisi dapat diperoleh dengan

cara menurunkan fungsi gelombang bidang momentum satu kali, jadi ia harus berbentuk mirip

dengan operator momentum pada representasi posisi. Sekarang kalau sebuah gelombang bidang

dalam representasi mementum berbentuk

x̂ |Φ(p)〉 = ih
∂

∂p
|Φ(p)〉 = ih

∂

∂p

e−ix0p/h√
2πh

=
x0√
2πh
|Φ(p)〉 (473)

yang memiliki nilai eigen x0√
2πh

(real). Dalam representasi momentum operator momentum secara

simetris adalah

p̂ |Φ(p)〉 = p |Φ(p)〉 (474)
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Jadi kita sekarang punya bentuk operator posisi dan momentum dalam kedua representasi

|Ψ(x)〉 |Φ(p)〉

Operator posisi, x̂ x ih ∂
∂p

Operator momentum p̂ −ih ∂
∂x

p

bentuk operator ini bisa diperluas dengan mudah ke 3D dengan substitusi

x→ r dan ∂
∂x
→ ∇

Cek pemahaman:

1. Apa yang dimaksud dengan fungsi delta Dirac. Mengapa dikatakan fungsi semu?

2. Tunjukkan kembali (pers.(446)) bahwa transform fourier sebuah delta dirac adalah konstanta,

apa arti fisis yang terkait dengan pengukuran sebuah fungsi gelombang gaussian? (Kita tahu

bahwa pengukuran akan meruntuhkan fungsi tersebut ke delta dirac dan bagaimana di ruang

momentum-hubungkan dengan suatu ketakpastian secara serentak)

3. Carilah harga ekspektasi posisi sebuah delta dirac di x = 0 , hasilnya sudah bisa Anda tebak
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XXV. KERUNTUHAN DETERMINISME

Figure 38: Sebuah berkas foton (laser) dilewatkan melalui suatu celah. Ketika celah diperkecil searah sumbu

vertikal x berkas cahaya membentuk bulatan yang semakin terang dan sempit (posisi semakin terlokalisir).

Ketika celah terus diperkecil tiba tiba berkas mulai memudar dan sinarnya menyebar searah x, yang berarti

bahwa kecepatan foton semakin liar (semakin bervariasi). Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh fisika

klasik dan menggambarkan hubungan ketakpastian antara posisi dan momentum pada koordinat yang sama

[35]

Salah satu implikasi filosofis yang paling menarik dari mekanika kuantum adalah fakta bahwa

setiap sistem di alam mengandung ketidakpastian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Perny-

ataan ini dilukiskan dengan baik oleh percobaan yang diilustrasikan oleh Fig. 38. Sebuah sinar

laser (yang mengandung ber milyar milyar foton) dengan panjang gelombang hijau dilewatkan

melalui suatu celah sempit sehingga membentuk pola bulatan di layar. Saat celah itu semakin

dipersempit (katakanlah searah sumbu x) bulatan di layar semakin mengecil dan fokus meng-

hasilkan warna hijau yang semakin terang. Sekarang yang menarik: Ketika celah tersebut semakin

kita kecilkan apa yang kita harapkan? Tentu saja insting kita mengatakan bahwa bulatan sinar laser

itu akan semakin kecil lagi dan lebih terang dari sebelumnya. Namun apa yang kita peroleh tidak

bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Cahaya hijau di layar bukannya semakin fokus dan terang tetapi
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semakin blur (kabur) dan menyebar (searah sumbu x)! Apa yang sebenarnya sedang terjadi?

Kita akan sampai pada penjelasan mengenai percobaan tersebut sebentar lagi. Untuk saat ini

kita tinjau kembali fungsi gelombang gaussian yang telah memenuhi syarat normalisasi. Fungsi

tersebut berbentuk

Ψ(x) =

√
π

a
e
i
~ (px)e−

1
h(x2/4a) (475)

Sekarang akan ditunjukkan bahwa fungsi gelombang gaussian diatas dapat dibentuk dari su-

perposisi dari fungsi gelombang dalam ruang momentum. Secara eksplisit kita dapat membentuk

fungsi diatas melalui

Ψ(x) =

∞̂

−∞

Φ(k)e
i
~pxdk (476)

Darimana hubungan diatas diperoleh? Pembaca tentu sudah tahu jawabannya: transform

Fourier (saya tuliskan kembali)

Ψ(x) =
1√
2π

∞̂

−∞

Φ(p)e
i
~pxdp (477)

Φ(p) =
1√
2π

∞̂

−∞

Ψ(x)e−
i
~pxdx (478)

Perhatikan disini bahwa integrasi dilakukan dengan ruang yang terkait dengan suku integrasi. Se-

bagai contoh integrasi transfer Fourier untuk f(x) (formula pertama diatas) dilakukan pada semua

ruang momentum atau k-space dan sebaliknya integrasi untuk g(k) dilakukan untuk semua ruang

posisi.

Pertanyaannya adalah fungsi gelombang apa dalam koordinat momentum yang mampu meng-

hasilkan transform Fourier berbentuk gaussian dalam koordinat posisi? Kita tidak tahu tetapi kita

bisa memberikan tebakan (cara lain adalah kita masukkan f(x) ke formula transform Fourier ke-

dua). Kita coba fungsi dalam representasi momentum berbentuk:

Φ(k) = e−
α
~ (p−p0)

2

(479)

Mari kita uji fungsi tebakan diatas. Masukkan pers.(479) kedalam pers.(476) didapat

Ψ(x) =

∞̂

−∞

e−
α
~ (p−p0)

2

e
i
~pxdp (480)
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kalau kita uraikan e
i
h
px = e

i
~ (p−p0)xe

i
~p0x supaya yang paling kanan bisa keluar dari integral saat

kita melakukan transformasi ke koordinat integrasi p′

Ψ(x) =

∞̂

−∞

e−
α
~ (p−p0)

2

e
i
~ (p−p0)xe

i
~p0xdp (481)

jika Anda tidak terlalu jago dalam urusan matematika, Anda bisa belajar bahasa pemrograman

simbolik semacam Mathematica yang memungkinkan Anda untuk menyerahkan perhitungan in-

gtegral yang aneh aneh ini pada komputer (meskipun tidak semua integrasi bisa diselesaikan oleh

mesin).

Figure 39: Fungsi gelombang dalam representasi posisi dan momentum dengan α = 0.5

dengan bantuan transformasi koordinat integral p′ = p− p0

Ψ(x) = e
i
~p0x

∞̂

−∞

e−
α
~ p

′2
e
i
~p

′xdp′ (482)
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sekarang penyelesaian integral diatas sulit namun bukan berarti tidak mungkin. Dengan menggu-

nakan sebuah trik dari teori variabel kompleks kita bisa tuliskan dalam bentuk

Ψ(x) = e
i
~p0x

∞̂

−∞

e−
α
~ (p

′−(ix/2α))2e−
1
~ (x

2/4α)dp′ (483)

perhatikan bahwa
α

~
(p′ − (ix/2α)) =

α

~
p′2 +

1

~
(x2/4α) (484)

jadi suku terakhir di kanan menghilangkan suku pangkat eksponensial 1
~(x2/4α). Sekarang dengan

bantuan tabel integrasi kita bisa dapatkan

∞̂

−∞

e−
α
~ p2dp =

√
π

α
(485)

Sehingga integral pada pers (483) dapat dipecahkan

Ψ(x) =

√
π

α
e
i
~p0xe−

1
~ (x

2/4α) (486)

persamaan diatas adalah fungsi gaussian kita, jadi sebuah fungsi gelombang gaussian diatas

berpadanan dengan suatu fungsi gelombang dalam ruang momentum berbentuk

Ψ(x) =

√
π

α
e
i
~p0xe−

1
~ (x

2/4α) =⇒ Φ(k) = e−
α
~ (p−p0)

2

(487)

Sekarang kita coba perhatikan arti dari konstanta α dalam representasi posisi konstanta ini

menggambarkan lebar dari fungsi gaussian kita. Sekarang kalau kita set untuk kemudahan

h = 1dan α = 0.5 dan kita plot fungsinya kita akan peroleh hasil seperti pada gambar

Jadi transform fourier sebuah fungsi gaussian juga merupakan sebuah fungsi gaussian.

Sekarang jika lebar fungsi gaussian itu kita persempit, misalnya dengan mengeset α = 0.1 kita

akan dapatkan transform fourier seperti pada Fig. 40. Perhatikan, karena konstanta α yang menen-

tukan lebar celah pada kedua fungsi gaussian bersifat invers semakin sempit fungsi gelombang

gaussian dalam koordinat posisi semakin lebar fungsi gelombang gaussian pada koordinat mo-

mentum dan sebaliknya. Hubungan yang saling bertolak belakang ini akan membawa kita ke

sebuah konsekuensi menarik: jika kita kita ingin mengukur posisi dengan presisi misalnya dengan

mengecilkan celah laser kita akan mendapatkan pengukuran momentum yang lebar atau kurang

presisi. Hal yang sama terjadi jika kita ingin mengukur momentum secara lebih teliti (α = 1
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Figure 40: Fungsi gelombang dalam representasi posisi dan momentum dengan α = 0.1 (atas) dan α = 1

(bawah)

pada Fig. 40), kita dapatkan fungsi gelombang posisinya melebar. Dengan kata lain karena ke-

dua fungsi gelombang selalu terkait transformasi fourier secara invers kita selalu mendapatkan

ketidakpastian.

Sekarang ingat bahwa sebuah pengukuran dalam mekanika kuantum selalu terkait dengan pen-

goperasian sebuah operator pada fungsi gelombang yang memberikan kita suatu harga observabel
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dari operator tersebut. Dengan demikian saat posisi foton diukur atau lebih tepatnya saat sebuah

foton bersentuhan dengan celah fungsi keadaannya mengalami proyeksi ke suatu nilai eigen posisi

menurut persamaan

x̂ |Ψi〉 = xi |Ψi〉 (488)

Di saat yang bersamaan sebenarnya momentum atau kecepatan sebuah foton juga diukur (ter-

proyeksi) saat bersentuhan dengan celah. Secara matematis kita nyatakan (Anda sudah bisa tebak)

p̂ |Ψi〉 = pi |Ψi〉 (489)

Bagaimana kita nyatakan dua pengukuran secara serentak dalam mekanika kuantum?

Logikanya sederhana, kenakan dua operator itu pada fungsi gelombang sekaligus!

x̂p̂ |Ψi〉 = xipi |Ψi〉 (490)

Sebenarnya formulasi diatas berarti momentun foton diukur dulu (karena p dioperasikan duku

pada fungsi gelombang) baru kemudian posisi. Ini menjadi jelas kalau kita perhatikan bahwa

x̂p̂ |Ψi〉 = x̂pi |Ψi〉 (491)

Tapi persamaan diatas bisa kita kembangkan menjadi

x̂p |Ψi〉 = xi(pi |Ψi〉 (492)

dengan kata lain (pi |Ψ(x, t)〉) juga merupakan fungsi eigen dari x̂ selain |Ψi〉dan dua fungsi eigen

tersebut memiliki nilai eigen yang sama yakni xi

Sekarang karena pengukuran dilakukan secara serentak tidak menjadi masalah operator mana

yang dikenai duluan pada |Ψ(x, t)〉jadi kita juga bisa tulis

p̂x̂ |Ψi〉 = pixi |Ψi〉 (493)

kemudian dengan cara serupa

p̂x̂ |Ψi〉 = p̂xi |Ψi〉 = pi(xi |Ψi〉) (494)

sehingga (xi |Ψi〉)juga merupakan fungsi eigen dari p̂ selain |Ψi〉dan dua fungsi eigen tersebut

memiliki nilai eigen yang sama yakni pi. Karena xi dan pimerupakan konstanta (nilai) maka jika

|Ψi〉hanya berpadanan dengan satu keadaan (atau bisa juga dibuktikan di buku lain untuk banyak
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keadaan atau degenderate) yakni keadaan i saja ia secara serentak merupakan fungsi keadaan

untuk operator x̂ dan p̂ dengan nilai eigen posisi xi dan nilai eigen momentum pi.

Sekarang jika kita kurangkan pers.(492) dengan pers.(494) kita dapatkan

x̂p̂ |Ψi〉 − p̂x̂ |Ψi〉 = xi(pi |Ψi〉 − pi(xi |Ψi〉) (495)

yang bisa dituliskan

(x̂p̂− p̂x̂) |Ψi〉 = (xipi − pixi) |Ψi〉 (496)

kesimpulannya adalah

x̂p̂− p̂x̂ = 0 (497)

dalam matematika kondisi ini dinamakan dua operator saling komut dan dapat ditulis dalam

bentuk hemat

[x̂, p̂] = x̂p̂− p̂x̂ = 0 (498)

Artinya, apabila dua operator saling komut maka kedua operator tersebut memiliki fungsi

eigen yang sama secara simultan. Lebih jauh lagi fungsi eigen yang sama itu terkait dengan

nilai eigen dari masing masing operator yang real dan terdefinisi secara eksak. Misalkan

nilai-nilai energi eigen dari operator Hamiltonian memiliki harga yang terdefinisi secara eksak.

Sekarang kita sampai pada suatu teorema yang patut Anda ingat: Apabila dua operator saling

komut maka pengukuran simultan nilai (eigen) yang terkait dua operator tersebut tidak

memiliki ketidakpastian (eksak)’.

Anda mungkin akan bertanya mengapa teorema diatas begitu penting. Jawabannya adalah

karena teorema tersebut tidak dipenuhi oleh beberapa operator penting fisika! Sebagai contoh

operator posisi dalam arah x dan momentum dalam arah x memiliki bentuk dalam representasi

fungsi gelombang sebagai fungsi posisi ( atau secara singkat representasi posisi)

x̂ = x (499)

p̂x = −ih ∂
∂x

(500)

kalau kita uji sekarang dalam representasi fungsi gelombang posisi |Ψ(x)〉

[x̂, p̂x] |Ψ(x)〉 = [x̂p̂x − p̂x̂x] |Ψ(x)〉 = x

(
−ih ∂

∂x

)
Ψ(x) + ih

∂

∂x
[(x) Ψ(x)] (501)

dengan bantuan aturan rantai kalkulus terhadap suku kedua di ruas paling kanan

d(uv) = udv + vdu (502)
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memberikan

[x̂, p̂x] = −ixh ∂
∂x

Ψ(r) + ih+ ixh
∂

∂x
(503)

jadi kita peroleh bahwa ternyata

[x̂, p̂] = ih 6= 0 (504)

komutasinya tidak nol! Konsekuensinya adalah bahwa pengukuran simultan posisi dan momentum

pada sebuah sistem katakanlah foton yang mengenai celah tidak memiliki nilai eigen yang eksak

secara bersamaan.(anti dari teorema sebelumnya). Dengan kata lain pengukuran posisi kita akan

memberikan kita nilai eigen posisi yang eksak tetapi pada saat bersamaan tidak memberikan nilai

eigen momentum yang eksak. Lebih jauh lagi penguuran yang mereduksi ke satu nilai eigen posisi

akan menghasilkan banyak nilai eigen momentum (tidak eksak). Jadi selalu terdapat ketidakpas-

tian untuk pengukuran posisi dan momentum pada arah yang sama. Pertanyaan kita selanjutnya

adalah seberapa besar ketidakpastian itu?

Ketidakpastian suatu fungsi atau operator Â dapat dihitung dari standar deviasi yang diberikan

oleh

4Â =

√〈
Â2
〉
− Â2 (505)

dimana
〈
Â2
〉

adalah nilai ekspektasi dari kuadrat operator tersebut. Begitu juga untuk operator B̂

4B̂ =

√〈
B̂2
〉
− B̂2 (506)

Sekarang sebuah operator mekanika kuantum yang dikenai terhadap vektor ket akan menghasilkan

suatu vektor ket baru

4Â |ψ〉 = |χ〉 (507)

4B̂ |ψ〉 = |φ〉 (508)

Dalam ruang Hilbert yang memiliki perkalian inner, berlaku hubungan ketaksamaan antara dua

vektor braket yang dikenal sebagai ketaksamaan Schwarz yang penurunannya dapat Anda cari

di banyak sumber lain. Ketaksamaan itu berbentuk

〈χ|χ〉 〈φ|φ〉 ≥ |〈χ|φ〉|2 (509)

Ketaksamaan ini penting dan menyatakan bahwa kuadrat dari nilai absolut dua vektor keadaan

(〈χ|φ〉2) harus lebih kecil atau sama dengan produk antar dua perkalian inner (skalar) dari masing

masing vektor keadaan. Anda dapat membayangkan ketaksamaan ini analog dengan

|A ·B|2 ≤ |A|2 |B|2 (510)
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yang akan kita gunakan untuk menurunkan ketaksamaan Heisenberg. Anda dapat menebak

bahwa tanda ketaksamaan yang nanti begitu penting muncul dari persamaan ini. Dengan bantuan

pers.(509) kita bisa tuliskan

〈χ|χ〉 〈φ|φ〉 ≥ 〈χ|φ〉2 (511)

sekarang dengan syarat hermitisitas operator

4Â† = 4Â (512)

maka

〈χ|χ〉 = 〈ψ|4Â†4Â |ψ〉 = 〈ψ|4Â2 |ψ〉 (513)

dengan cara yang sama

〈φ|φ〉 = 〈ψ|4B̂†4B̂ |ψ〉 = 〈ψ|4B̂2 |ψ〉 (514)

sekarang kita gunakan bantuan trik hubungan komutasi dan antikomutasi dua operator tersebut

4Â4B̂ =
1

2

[
4Â,4B̂

]
+

1

2

{
4Â,4B̂

}
(515)

dimana {
4Â,4B̂

}
= 4Â4B̂ +4B̂4Â (516)

dikenal sebagai antikomutator dari operator hermitian4Â dan4B̂. Pada bagian akhir mengenai

hermitisitas operator mekanika kuantum Anda telah mempelajari bahwa komutasi dari dua opera-

tor hermitian adalah antihermitian, bahwa nilai eigen dari operator anti hermitian bersifat imajiner,

dan Anda dapat buktikan bawa {
4Â,4B̂

}
=
{
4Â,4B̂

}†
(517)

atau bahwa anti komutasi dari dua operator hermitian adalah hermitian. Ingat bahwa nilai observ-

abel fisis dan harga ekspektasi yang berpadanan dengan operator hermitian adalah real.

Dengan kata lain harga harapan dari dari pers.(518) terdiri dari suku imajiner dan suku real.∣∣∣〈∣∣∣4Â4B̂〉∣∣∣2 =
1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 +
1

4

∣∣∣{4Â,4B̂}∣∣∣2 (518)

perhatikan bahwa suku kedua pers(520) selalu memenuhi

1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 ≥ 0 (519)
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sehingga ∣∣∣〈∣∣∣4Â4B̂〉∣∣∣2 ≥ 1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 (520)

sekarang dari ketidaksamaan Schwarz〈
4Â2

〉〈
4B̂2

〉
≥
〈∣∣∣4Â4B̂〉2

(521)

karenanya ruas kiri pers.(520) dapat kita tuliskan〈
4Â2

〉〈
4B̂2

〉
≥ 1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 (522)

Sekarang Anda memiliki hubungan

4Â = A−
〈
4Â

〉
(523)

4B̂ = B −
〈
4B̂

〉
(524)

atau secara eksplisit bisa diatur sehingga harga kuadratnya menjadi〈
4Â2

〉
=
〈(

A−
〈
4Â

〉)(
A−

〈
4Â

〉)〉
=
〈
A2 − 2Â4Â+4Â2

〉
=
〈
Â2
〉
−
〈
Â
〉2

(525)

sekarang pers.(505) kita kuadratkan agar diperoleh

4Â2 =
〈
Â2
〉
−
〈
Â
〉2

(526)

sekarang perbandingan pers.(527) dan pers.(529)〈
Â
〉2

= 4Â2 (527)

jadi ketaksamaan harga ekspektasi〈
4Â2

〉〈
4B̂2

〉
≥ 1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 (528)

sekarang dapat dituliskan dalam bentuk suatu persamaan yang penting

4Â24B̂2 ≥ 1

4

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣2 (529)

atau jika diambil akarnya

4Â4B̂ ≥ 1

2

∣∣∣[4Â,4B̂]∣∣∣ (530)
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ini adalah asas ketidakpastian Heisenberg dalam bentuk umum! Misalnya Anda sudah tahu bahwa

hubungan komutasi operator posisi dan momentum memenuhi

[4x̂,4p̂x] = −i~ (531)

sehingga kita sampai pada hasil yang penting

4x̂4p̂x ≥
1

2
|−i~| (532)

atau jika kita ambil padanan nilai observabelnya maka

4x4px ≥
~
2

(533)

yang merupakan persamaan ketidakpastian Heisenberg untuk ketidakpastian posisi dan momen-

tum. Persamaan diatas menyatakan bahwa sebuah sistem kuantum yang diganggu memiliki limit

ketidakpastian yang harus lebih besar dari ~
2

terlepas dari ketidakpastian dari alat kita. Ketidak-

pastian tersebut muncul dari hubungan komutasi dua operator yang ternyata tidak selalu komut.

Ini berbeda dengan fisika klasik dimana dua variabel selalui saling komut, misalkan dalam fisika

klasik ketidakpastian posisi dan momentum saling komut

[4x,4px] = 4x4px −4px4x = 0 (534)

sekali lagi4x dalam fisika klasik terkait dengan ketakpastian sebuah variabel bukan operator. Jadi

ketakpastian ini muncul secara inheren dari postulat operator mekanika kuantum yang berpadanan

dengan nilai observabel real. Namun perhatikan bahwa ketakpastian operator posisi dan operator

momentum pada sumbu lain bersifat komut

[4x̂,4p̂y] = 0 (535)

[4x̂,4p̂z] = 0 (536)

jadi Anda harus selalu menspesifikasi bahwa ketakpastian ini muncul untuk dua operator kanonik

pada arah sumbu pengukuran yang sama. Beberapa perkembangan eksperimen mekanika ter-

baru terutama sebuah sistem yang diganggu secara sangat lemah (weak measurement) sehingga

fungsi gelombang tidak langsung runtuh dengan menggunakan keterkaitan kuantum (entangle-

ment) semisal pengukuran polarisasi dari dua foton yang saling terikat menunjukkan bahwa ke-

takpastian di pers.(535) lebih kecil dari ~
2

meskipun tidak nol. Anda bisa baca lebih jauh mengenai

hal ini di internet terutama Ref.[36].
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Apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan bagian ini? Karena fungsi gelombang dalam repre-

sentasi posisi dan momentum senantiasa terhubung oleh transform Fourier maka jika kita mener-

ima anggapan bahwa sebuah sistem kuantum diperikan oleh fungsi gelombang yang memenuhi

asas dualitas (paket gelombangnya tidak pernah memiliki posisi yang pasti sebelum diukur) kita

selalu berhadapan dengan ketakpastian yang dalam hal ketakpastian nilai posisi dan momentum

harus lebih besar dari nol. Karena pengukuran adalah bagian integral dari sistem maka kita tidak

akan pernah lepas dari asas ketakpastian ini. Alam semesta kita adalah alam semesta probabilistik

yang selalu terkait dengan ketakpastian saat diganggu. Ini adalah peti mati untuk paham determin-

istik.

Sekarang rahasia dari pembluran intensitas foton saat celah terus dikecilkan pada percobaan

sebelumnya terungkap. Pengukuran posisi yang semakin presisi (ketakpastian kecil) dengan

cara mengecilkan celah pada arah x akan mengakibatkan nilai ketakpastian momentum menjadi

semakin besar hingga spektrum momentum foton menjadi semakin lebar. Akibatnya semakin

banyak foton yang tidak tiba saling berdekatan dan terjadi pembluran pada intensitas di layar Fig.

38 mengilustrasikan hal itu.

Figure 41: Ketakpastian heisenberg pada percobaan celah [fas.harvard.edu]
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Cek pemahaman:

1. Bagaimana menunjukan bahwa dua pengukuran serentak menghasilkan ketakpastian atau tidak.

2. Apakah ketakpastian suatu sistem kuantum merupakan hasil dari ketakpastian alat ukur?

3. Carilah komutasi antara operator posisi dan momentum kemudian ulang untuk komutasi oper-

ator momentum dan posisi.

4. Lakukan sama seperti no. 3 tapi sekarang untuk operator momentum sebagai fungsi y. Sim-

pulkan.
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XXVI. RAHASIA ATOM HIDROGEN AKHIRNYA TERUNGKAP

Rasanya tidak lengkap jika sebuah tutorial mekanika kuantum tidak menjelaskan mengenai

spektrum atom hidrogen. Persamaan Schroedinger meskipun tampak sederhana, bisa menjadi

sangat rumit jika energi total dari sebuah sistem terdiri dari beberapa suku tambahan seperti energi

potensial Coloumb atau energi interaksi antar partikel elemen penyusun atom. Misalnya sebuah

sistem yang terdiri dari banyak elektron harus memperhitungkan interaksi masing masing elek-

tron dan interaksinya dengan inti. Bahkan untuk atom paling sederhana yakni Hidrogen yang

hanya terdiri dari satu elektron dan satu proton kita harus masuk kedalam matematika yang cukup

melelahkan.

Satu hal yang penting, fisika lebih soal pemahaman konsep ketimbang hafalan atau perhitungan

integral kompleks. Rumus rumus fisika bisa dirujuk di banyak sumber dan perhitungan matem-

atika yang rumit sekarang sudah bisa diserahkan pada komputer. Karenanya disini tidak akan diba-

has penurunan matematis detail akan tetapi konsep konsep yang menuju ke kesimpulan penting.

Meskipun perhitungan level energi dan bilangan kuantum atom hidrogen memerlukan transfor-

masi persamaan Schroedinger ke koordinat bola yang lebih intimidatif, metode penyelesaiannya

sangat mirip dengan metode untuk memperoleh persamaan eigen Schroedinger yang tak bergan-

tung pada fungsi waktu sebagimana akan kita lihat sekarang.

Figure 42: Atom hidrogen (gambaran klasik)

Persoalan atom Hidrogen adalah salah satu motivasi penting pencarian persamaan dinamika

kuantum. Mari kita kembali ke persamaan Schroedinger. Karena atom hidrogen menempati ruang
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3D kita gunakan persamaan gelombang takbergantung waktu 3D (persamaan eigen)

ĤΨ(x) = EΨ(x) (537)

Bagaimana merumuskan Hamiltonian dari sebuah sistem yang terdiri dari elektron dan proton.

Energi kinetik dan potensial setiap elektron dan proton harus dispesifikasi satu persatu. Untuk

kasus satu elektron dan satu proton operator energi kinetiknya adalah

ÊK =
p̂2

2me

∇2 +
p̂2

2mp

∇2 (538)

energi total dari sebuah atom hidrogen. Secara klasik energi potensial antara dua muatan (elektron

dan proton) yang terpisah sejauh |re − rp| diberikan oleh

EP = −
ˆ
F · dr (539)

dimana gaya Coloumb diberikan oleh (muatan elektron −e dan proton e)

F =
1

4πε0

(
(−e)(e)
|re − rp|2

)
(540)

Maka energi potensialnya adalah

EP = −
ˆ

1

4πε0

(
−e2

|re − rp|2

)
· dr = − 1

4πε0

(
e2

|re − rp|

)
(541)

karena
´

1
r2
dr = −1

r
. Perhatikan bahwa energi potensial yang negatif terkait dengan suatu inter-

aksi tarik menarik. Jadi persamaan Schroedinger untuk sistem elektron dan proton (atom Hidro-

gen) sekarang menjadi[
p̂2

2me

∇2 +
p̂2

2mp

∇2 − 1

4πε0

(
e2

|re − rp|

)]
Ψ(r) = EΨ(r) (542)

Penyelesaian persamaan ini sangat rumit! Untunglah kita bisa melakukan beberapa aproksi-

masi:

1. Massa proton sekitar 2000 kali massa elektron sehingga energi kinetiknya dapat diabaikan

(1/mp), kita bisa mencoret suku kedua dalam Hamiltonian.

2. Proton relatif diam terhadap elektron jadi bisa diasumsikan stasioner. Dengan demikian

rp = 0 dan persamaan Schroedingernya sekarang menjadi lebih sederhana[
p̂2

2me

∇2 − 1

4πε0

(
e2

re

)]
Ψ(r) = EΨ(r) (543)
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asumsi penyederhanaan operator Hamiltonian adalah hal yang lumrah dilakukan di mekanika

kuantum karena kesulitan matematis dan lamanya perhitungan. Anda akan bertemu dengan berba-

gai jenis aproksimasi saat mempelajari sistem multiatom. Untuk memudahkan kita tuluskan

me = m dan re = r dengan selalu mengingat bahwa massa disini mengacu pada massa elek-

tron 9, 1 10−31kg.

Tampaknya semua terlihat baik baik saja namun kalau Anda cermati kita segera akan menemui

masalah. Persamaan dalam representasi koordinat Kartesian tidak bisa menghasilkan solusi yang

separabel seperti pada kasus gelombang bidang (ingat kita pisahkan fungsi posisi dan waktu).

Karenanya kita perlu lebih cerdas. Kita harus mengubah koordinat kartesian itu ke koordinat yang

lebih fleksibel yakni koordinat bola. Anda tidak perlu tahu secara detail bagaimana mengubah

koordinat kartesian menjadi bola dan ini bisa Anda cari di buku geometri atau buku mekanika

kuantum yang lebih formal. Anda bisa melihat dari gambar bahwa terdapat transformasi

x = r sin θ cosφ y = r sin θ sinφ z = r cosφ (544)

masukkan transformasi ini kedalam persamaan (544) didapat (Anda tidak perlu menurunkan

sendiri)

− h2

2m

[
∂

∂r
r2
∂

∂r
+

1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2

]
Ψ(r, θ, φ) +

1

4πε0

(
e2

r

)
Ψ(r, θ, φ) = Ψ(r, θ, φ)EΨ(x) (545)

Bagaimana menyelesaikan persamaan yang tampak sangat rumit ini. Kembali kita gunakan suatu

solusi tebakan. Seperti pada kasus gelombang bidang kita asumsikan bahwa solusi gelombangnya

bisa dituliskan dalam bentuk perkalian fungsi yang memiliki kebergantungan terpisah (metode

separasi variabel). Sekali lagi tidak ada justifikasi bahwa metode ini berhasil tetapi patut dicoba.

Mari kita ambil tebakan pertama bahwa solusinya dapat diseparasi menjadi fungsi koordinat radial

dan angular:

Ψ(r, θ, φ) = R(r)Y (θ, φ) (546)

dengan cara serupa dengan saat kita menurunkan persamaan gelombang Schrodinger tak bergan-

tung waktu (selalu coba tarik analogi dari kasus yang lebih sederhana) kita berusaha mengelom-

pokkan kebergantungan radial di satu ruas dan kebergantungan sudut-azimuth di ruas yang lain.

Maka akan didapat

1

R(r)

[
∂

∂r
r2
∂f(r)

∂r
+

2mr2

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
R(r)

]
=

1

Y (θ, φ)

(
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2

)
Y (θ, φ)

(547)
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terlepas dari kerumitan matematis sebenarnya ada pola yang sama dengan bentuk sebelumnya

yakni keberadaan fungsi itu dalam bentuk 1
f(r)

dan fungsi serupa dikenakan pada operator. Anda

bisa tebak kemana arah perhitungan selanjutnya. Dua persamaan yang dikenai turunan berbeda

hanya bisa sama jika berupa konstanta.

1

R(r)

[
∂

∂r
r2
∂f(r)

∂r
+

2mr2

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
R(r)

]
=

1

Y (θ, φ)

(
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2

)
Y (θ, φ) = k

(548)

Sehingga sekarang kita punya dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan radial yang

hanya bergantung pada r

1

R(r)

[
∂

∂r
r2
∂f(r)

∂r
+

2mr2

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
R(r)

]
= k (549)

yang kedua adalah persamaan angular (sudut)

1

Y (θ, φ)

(
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2

)
Y (θ, φ) = k (550)

Sekarang kita ingin memisahkan pers (552) menjadi kebergantungan terpisah terhadap θ dan

φ. Persaman yang terakhir ini bisa dituliskan dalam bentuk

− ∂2

∂φ2
Y (θ, φ) = sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
Y (θ, φ) + ksin2θY (θ, φ) (551)

dan kita inginkan

Y (θ, φ) = Θ(θ)Φ(φ) (552)

masukkan persamaan ini ke pers.(553) dan pisahkan kedua variabel berdasarkan ruas maka kita

akan dapatkan

− 1

Φ(φ)

∂2

∂φ2
=

1

Θ(θ)

(
sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
Θ(θ) + ksin2θΘ(θ)

)
= m2

l (553)

dimana m2
l adalah suatu konstanta yang kita ambil memiliki bentuk kuadrat (supaya pencarian

solusinya lebih mudah, tapi detail ini bisa dicari di sumber lain). Akhirnya kita akan peroleh

− 1

Φ(φ)

∂2

∂φ2
= m2

l (554)

dan
1

Θ(θ)

(
sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
Θ(θ) + ksin2θΘ(θ)

)
= m2

l (555)
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Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang memenuhi ketiga fungsi yang memiliki keber-

gantungan terpisah terhada r, θ dan φini. Yang pertama kita cari untuk R(r)

1

R(r)

[
∂

∂r
r2
∂f(r)

∂r
+

2mr2

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
R(r)

]
= k (556)

penyelesaian persamaan diatas cukup sulit dan pembaca yang ingin tahu detailnya dirujuk untuk

mengacu pada sumber yang lembih lengkap. Yang jelas persamaan diatas hanya dapat dipecahkan

jika kita ambil untuk k suatu bentuk diskret

k = l(l + 1) (557)

sehingga pers.(558) dapat dituliskan dalam bentuk[
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂

∂r

)
+

2m

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
− l(l + 1)

r2

]
R(r) = 0 (558)

solusi untuk E adalah

E = − 1

n2

[(
e2

4πε0

)2
me

2h2

]
(559)

semua nilai dalam kotak adalah konstanta yang jika dimasukkan semua nilainya adalah 13, 6 eV

dimana 1 eV adalah energi yang dimiliki oleh muatan 1 elektron jika diberi tegangan 1V (setara

dengan 1, 610−19 J) E sekarang bisa dituliskan dalam bentuk

E = −13.6

n2
eV n = 1, 2, 3, dst (560)

dimana level yang berkaitan dengan n = 1 adalah level keadaan energi paling dasar atau dikenal

sebagai ground state.

Harga harga energi ini secara fisis berkaitan dengan level level energi transisi elektronik

(seringkali transisi elektron saat menyerap foton atau cahaya dalam spektrum cahaya tampak)

dan paling kentara pemisahannya jika dilihat dari spektroskopi (karena selisih energinya lebih

besar dari pemisahan bilangan kuantum lainnya). Karenanya bilangan bulat (integer) n diberi

nama sebagai bilangan kuantum utama. Disini diskretisasi energi muncul secara alamiah dari

persamaan Schrodinger tanpa asumsi apapun.

Anda bisa lihat dari gambar x bahwa karena E ∼ − 1
n2 jarak antar level energi eksitasi semakin

berkurang untuk bilangan kuantum yang semakin besar dimana untuk n→∞terkait dengan level

energi ionisasi atau yang berenergi 0. Artinya sebuah elektron yang menempati level energi eksi-

tasi terluar ini tidak memiliki energi ikat dengan inti atom. Karena jarak antar level ionisasi dengan
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Figure 43: Level level energi dalam atom hidrogen [38]

level dasar (ground state) adalah -13.6eV. Maka diperlukan sejumlah -13,6 eV untuk melepaskan

elektron dari keadaan dasar hingga menjadi elektron bebas. Energi terendah dengan demikian

dimiliki oleh elektron pada keadaan dasar (n = 1) karena memiliki harga yang paling negatif.

Perhitungan kita mengenai level level energi dalam atom hidrogen juga menunjukkan bahwa

spektrum emisi dari atom hidrogen terkait dengan transisi elektronik antar kulit. Setiap garis

spektra terkait dengan energi yang dipancarkan oleh elektron saat bertransisi dari satu kulit ke

kulit lainnya. Saat sebuah elektron bertransisi dari kulit (level energi) n = 3 ke dasar n = 2 ia

kehilangan energi sebesar

E2 − E1 =

∣∣∣∣13, 6

32
eV − 13, 6

22
eV

∣∣∣∣ = 1, 9 eV = 1.9× 1, 6 10−19J = 3, 0 10−19J (561)

Karena kekekalan energi berlaku, maka energi yang hilang ini dilepaskan dalam bentuk radiasi

(foton) dengan frekuensi mengikuti rumus energi Planck

f =
E2 − E1

h
=

3, 0 10−19J

6, 63 10−34Js
= 4, 56 10141

s
(562)
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yang berkaitan dengan panjang gelombang (karena foton merambat dalam vakum kecepatannya

v = c)

λ =
c

f
=

3 108m/s

4, 56 1014/s
= 658 10−9m =658 nm (563)

panjang gelombang 658 nm bersesuaian dengan spektrum cahaya tampak emisi warna merah.

Akhirnya kita memperoleh penjelasan yang memuaskan mengenai spektrum emisi dari atom.

Karena setiap atom memiliki susunan elektron yang berbeda beda ia memiliki bentuk energi

total yang berbeda beda (interaksi elektron dengan elektron dan inti yang berbeda) sehingga meny-

erap dan mengemisi panjang gelombang yang berbeda beda. Spektrum setiap atom itu unik kare-

nanya atom atom yang menyusun sebuah bintang dapat diketahui dari spektroskopi (ini adalah

metode untuk menentukan unsur yang menyusun matahari!). Spektrum sebuah bintang yang ter-

diri dari 4 unsur dengan demikian mengandung garis garis spektra emisi gabungan dari keempat

unsur atom tadi. Lebih jauh lagi level level energi setiap benda terkait dengan warna benda yang

ditangkap oleh mata kita. Setiap benda memantulakan dan menyerap foton tertentu bergantung

pada konfigurasi level energinya. Karenanya misteri mengenai warna warna setiap benda dapat

dijelaskan dari persamaan Schroedinger yakni mekanika kuantum!

Sekarang kita beralih ke persamaan yang mengandung kebergantungan dengan fungsi koordi-

nat orbital atau Θ(θ) persamaan ini berbentuk

1

Θ(θ)

(
sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+ ksin2θ

)
Θ(θ) = m2

l (564)

substitusi nilai k = l(l + 1) sehingga dapat ditulis ulang menjadi[
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+ l(l + 1)− m2

l

sin2 θ

]
Θ(θ) = 0 (565)

Harga m2
l bisa dicari dari

− 1

Φ(φ)

∂2

∂φ2
Φ(φ) = m2

l (566)

atau
∂2

∂φ2
Φ(φ) = −m2

l Φ(φ) (567)

Fungsi Φ(φ) apa yang diturunkan dua kali menghasilkan kembali fungsi itu? Jawabannya adalah

fungsi periodik semisal eksponensial. Jadi solusinya adalah

Φ(φ) = Aeimlφ (568)
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disini sekarang menjadi jelas mengapa untuk konstanta kedua kita pilih harga m2
l yakni agar so-

lusinya menjadi lebih mudah dicari. Sekarang perhatikan koordinat bola. Rotasi sebesar φ = ml2π

harus kembali memberikan harga Φ(φ) yang sama atau dengan kata lain

Φ(φ) = Aeimlφ = Aeiml(φ+2π) (569)

sehingga

ml = ...− 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3... = 0,±1,±2,±3, dst (570)

Selanjutnya karena syarat ml demikian persamaan[
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+ l(l + 1)− [0,±1,±2,±3, ]2

sin2 θ

]
Θ(θ) = 0 (571)

hanya bisa dicari solusinya jika

l = 0, 1, 2, ...(n− 1) (572)

syarat (n− 1) muncul agar solusi persamaan tersebut dapat dicari. Jadi

n ≥ l + 1 (573)

Perhatikan bahwa fungsi gelombang untuk R(r) dan Y (θ, φ) memiliki keadaan yang dispesi-

fikasi oleh bilangan bilangan kuantum. Dengan demikian fungsi gelombang total dari atom

hidrogen terdiri dari kombinasi linier semua fungsi gelombang yang memiliki basis n, l, dan

ml yang berbeda beda dan saling ortogonal.

Ini berarti setiap kombinasi bilangan kuantum terkait 1 keadaan dan terdapat sejumlah

takhingga keadaan yang mungkin karena n secara umum bisa berjumlah takhingga. Jadi fungsi

gelombang sebuah atom hidrogen sebelum kita ukur berada dalam ruang Hilbert takhingga di-

mensi.

Sekarang solusi R(r) dan Y (θ, φ) untuk masing masing kombinasi bilangan kuantum sudah

ditemukan orang dan bisa dicari dengan bantuan program komputer. Tapi agar lebih jelas kita

coba untuk yang paling mudah. Sebelumnya kita telah menurunkan bahwa fungsi gelombang

radial R(r) untuk atom hidrogen adalah:[
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂

∂r

)
+

2m

h2

(
E +

1

4πε0

(
e2

r

))
− l(l + 1)

r2

]
R(r) = 0 (574)

Perhatikan bahwa fungsi gelombang radial bergantung pada bilangan kuantum utama dan orbital

tetapi tidak bergantung pada bilangan kuantum magnetik. Misalnya untuk harga n = 1dan l = 0
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dan energi eigen yang sudah kita dapatkan sebelumnya persamaan diatas berbentuk[
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂

∂r

)
+

2m

h2

(
− 1

12

[(
e2

4πε0

)2
me

2h2

]
+

1

4πε0

(
e2

r

))
− 0

r2

]
R(r) = 0 (575)

dan solusinya adalah

Rnl = R10 = 2

(
1

a0

)3/2

exp(−r/a0) (576)

dimana a0 = 4πε0h2

mee2
adalah radius Bohr yang bernilai 5, 29 10−11m (dimensi antara inti-elektron).

Plot dari fungsi radial itu diberikan secara 2D di Fig. 44. Perhatikan bahwa dimensi panjang dari

fungsi gelombang radial itu ditulis dalam bentuk radius bohr yang memiliki dimensi 10−11 m yang

bersesuaian dengan jarak ikatan atomik atom. Ikatan kovalen misalnya, merupakan ikatan yang

dibentuk oleh elektron dan arah ikatan itu sangat ditentukan oleh fungsi gelombang dari atom.

Dengan cara yang sama kita bisa menghitung Y10(θ, φ) dari(
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+

1

sin2θ

∂2

∂φ2
− 0

)
Y (θ, φ) = 0 (577)

Solusinya adalah

2

(
1

a0
√
π

)3/2

exp(−r/a0) (578)

Prosedur yang sama bisa diulang untuk kombinasi bilangan kuantum lainnya. Fungsi gelombang

yang ternormalisasi disajikan dalam Fig. 45.

Plot probabilitas fungsi gelombang yang ternormalisasi (harga kuadrat Ψ diberikan pada Fig.

46.

Kalau Anda perhatikan probabilitas dari fungsi gelombang atom hidrogen yang memiliki bi-

langan kuantum angular nol (Y00(θ, φ)) memiliki bentuk bola karena bersifat simetris terhadap

putaran bola (tidak ada kebergantungan sudut). Fungsi gelombang yang berbentuk bola demikian

dikatakan memiliki orbital berbentuk orbital s. Fungsi gelombang yang memiliki bilangan kuan-

tum momentum orbital 1 atau (Y10(θ, φ)) memiliki bentuk seperti dot bayi yang simetris bergan-

tung pada arah orientasi dari bilangan kuantum orbitalnya. Fungsi gelombang yang demikian

dinamakan fungsi gelombang orbital p. Begitu juga pola yang dibentuk oleh bilangan kuantum

orbital 2 membentuk semacam kombinasi balon simetris yang dikenal sebagai orbital d. Ketiga

jenis orbital ini penting untuk memahami ikatan molekuler atau atomik. Karena disini saya ser-

takan gambar 3D dari dua bentuk orbital tersebut. Secara historis bilangan kuantum orbital tidak

selalu disimbolkan dengan angka tetapi juga dengan huruf s, p, d, f terkait secara berurutan den-

gan bilangan kuantum orbital 0, 1, 2, 3, dst. Tapi ini hanya masalah penamaan saja.
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Figure 44: Densitas peluang dalam arah radial atom hidrogen untuk kombinasi bilangan kuantum tertentu

[39]

Mungkin beberapa dari Anda bertanya mengapa yang diplot hanya kebergantungan radial saja

dan bukan angular. Jawabannya adalah karena fungsi gelombang angular terkait dengan suatu

putaran sehingga memutar sumbu radial itu kesamping dan keatas membentuk semacam volume

(3D). Gambaran 2D mengenai fungsi gelombang atom hidrogen untuk kombinasi beberapa bi-

langan kuantum diberikan di Fig. 46. Perhatikan bahwa celah celah kosong diantara lingkaran

lingkaran fungsi gelobang terkait dengan fungsi kebergantungan radial. Misalkan fungsi gelom-
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bang untuk kombinasi n = 3 dan bilangan kuantum angulernya nol memiliki dua celah. Sekarang

kembali ke Fig. 44 dan Anda bisa lihat bahwa untuk n = 3 dan l = 0 terdapat dua lembah yang

bersesuaian dengan kekosaongan fungsi gelombang total tadi.

Kalau Anda perhatikan fungsi gelombang dari atom hidrogen yang memiliki bilangan kuantum

angular nol (Y00(θ, φ)) hanya memiliki bentuk bola karena bersifat simetris terhadap putaran bola

(tidak ada kebergantungan sudut). Fungsi gelombang yang berbentuk bola demikian dikatakan

memiliki orbital berbentuk orbital s. Fungsi gelombang yang memiliki bilangan kuantum mo-

mentum orbital 1 atau (Y10(θ, φ)) memiliki bentuk seperti dot bayi yang simetris bergantung pada

arah orientasi dari bilangan kuantum orbitalnya. Fungsi gelombang yang demikian dinamakan

fungsi gelombang orbital p.

Figure 45: Fungsi gelombang ternormalisasi atom hidrogen hingga n = 3 [40]
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Figure 46: Densitas peluang atom hidrogen untuk kombinasi bilangan kuantum tertentu [40]

Simbol Syarat Nama Kaitan Fisis

n 0, 1, 2, 3, ...∞ Bil. K. Utama LLE Kulit atom

l 0, 1, 2, ..(n− 1) Bil. K. Orbital LLE Subkulit atom

ml 0,±1,±2, ..± l Bil. K. Magnetik LLE Sub dari Subkulit atom

R(r) E = − 1
n2

[(
e2

4πε0

)2
me
2h2

]
FG Radial Kebergantungan Radial FG

Θ(θ) n ≥ l + 1 FG Orbital Bentuk orientasi azimuth R(r)

Φ(φ) ±l FG Magnetik Arah orientasi Θ(θ)

Begitu juga pola yang dibentuk oleh bilangan kuantum orbital 2 membentuk semacam kombi-

nasi balon simetris yang dikenal sebagai orbital d. Ketiga jenis orbital ini penting untuk mema-

hami ikatan molekuler atau atomik. Karena disini saya sertakan gambar 3D dari dua bentuk orbital
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Figure 47: Fungsi gelombang orbital s,p, dan d dalam 3D [41]

tersebut. Secara historis bilangan kuantum orbital tidak selalu disimbolkan dengan angka tetapi

juga dengan huruf s, p, d, f terkait secara berurutan dengan bilangan kuantum orbital 0, 1, 2, 3, dst.

Tapi ini hanya masalah penamaan saja.

Dengan demikian fungsi gelombang orbital menggambarkan bentuk dari ’balon’ fungsi gelom-

bang yang kuadratnya bersesuaian dengan probabilitas keberadaan elektron. Dua atom yang

memiliki fungsi gelombang orbital searah sumbu x atau px dengan demikian memiliki peluang

besar untuk membentuk ikatan kovalen (sharing elektron) searah sumbu x.

Cek pemahaman:

1. Jelaskan kelebihan dari penyelesaian persamaan Schrodinger dibandingkan dengan postulat

Bohr mengenai lintasan orbit stasioner (dari segi keluasan postulat).

2. Jelaskan bagaimana spektrum diskrit atom hidrogen muncul dari penyelesaian persamaan

Schroedinger, terutama kaitannya dengan bilangan kuantum utama?

3. Tinjau sekali lagi peranan bilangan kuantum utama, anguler, dan magetik dalam menentukan

modulus kuadrat dari fungsi atom hidrogen (peran masing masing). Mengapa fungsi orbital s, p,

dan d hanya bergantung pada bilangan kuantum anguler?

Tutorial Mekanika Kuantum v.1.1/[16.01.2014] • Hendradi Hardhienata page 176 of 180



XXVII. APA YANG BELUM TERCAKUP

Masih banyak hal penting yang belum tercakup dalam tutorial Vol. I dan akan dibahas dalam

Vol II. (atau ekspansi Vol I dalam bentuk supplemen). Beberapa materi penting yang harus dikua-

sai seorang fisikawan teori namun belum tercakup oleh teks ini adalah:

1. Teori gangguan (Perturbation theory)

2. Pendekatan WKB

3. Sistem interaksi Spin dan Orbit, Matriks Pauli, tabel periodik

4. Sistem many body kuantum, Hatree Fock, DFT

5. Sistem kuantum periodik semacam fungsi gelombang Bloch, Pendekatan Kronig-Penney

6. Teori Hamburan Kuantum

7. Perumusan transmisi dan absobsi, prinsip seleksi , Fermi Golden Rule

8. Kuantiasai kedua, Persamaan Dirac, Grup Simetri SU(3), U(1) , Transisi ke QFT

Penutup: Begitu banyak hal yang ingin saya tulis namun terkadang kita sampai pada batasan di-

mana kita harus berhenti sejenak dan mengumpulkan tenaga. Saat ini volume II (atau supplemen)

masih dalam penyusunan. Penulis sangat berharap masukan dan kritik dari semua pihak demi per-

baikan teks ini di masa depan. Anda dapat memberikan masukan via email penulis hendradi_h@

yahoo.com dan saya akan sebut Anda dalam list contributor yang membantu penyusunan teks

dengan tujuan mulia ini. Salah satu motivasi rahasia penyusunan teks ini adalah keinginan untuk

melihat lahirnya seorang fisikawan berkelas internasional (mampu menghasilkan publikasi ilmiah

internasional) yang tersangkut rasa ingin tahunya setelah membaca teks ini. Bagaimanapun, guru

yang sukses adalah guru yang mampu memotivasi muridnya hingga mampu mengalahkannya ke-

lak meskipun itu seringkali tidak mudah.

Ucapan terima kasih dan cinta yang besar penulis sampaikan kepada Faridah Handayasari,

teman hidup setia dan pelipur lara di saat saat penulis mulai lelah atau frustasi mengatasi beberapa

persoalan pelik selama menyusun teks ini. Tanpa kesabarannya teks ini tidak akan pernah sampai

di tangan Anda. Mudah mudahan setelah membaca teks ini Anda semakin mencintai mekanika
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kuantum dan berkeinginan untuk menjadi fisikawan yang tangguh.
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