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ABSTRAK  

Telah dilakukan analisis pendekatan persamaan Schrodinger dimensi-D pada potensial Eckart plus Hulthen 

dengan metode NikiforovUvarav (NU). Metode NU didasari oleh pereduksian persamaan diferensial orde dua 

menjadi persamaan umum diferensial orde dua tipe hipergeometrik.Pendekatan analisis dengan metode NU 

digunakan untuk memperoleh fungsi energi dan fungsi gelombang dari potensial uji.  Pendekatan fungsi gelombang 

diekspresikan dalam bentuk polinomial Jacobi.   

Kata kunci:Dimensi-D;Eckart plus Hulthen; Metode Nikiforov-Uvarov;Polinomial Jacobi  

PENDAHULUAN 

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, 

semakin jelas bahwa fisika (konsep-konsep fisika) 

klasik memerlukan revisi atau penyempurnaan. 

Hal ini disebabkan semakin banyaknya hasil-hasil 

eksperimen dan gejala-gejala fisika yang tidak bisa 

dijelaskan dengan konsep-konsep fisika yang telah 

dikuasai pada saat itu (fisika klasik), sekalipun 

dengan pendekatan. Masalah-masalah yang telah 

berkembang terutama pada obyek-obyek fisis yang 

berukuran mikroskopik, seperti partikel-partikel 

elementer dan atom serta interaksinya dengan 

radiasi atau medan elektromagnetik.Mekanika 

kuantummerupakan dasar untuk pemahaman 

tentang fenomena fisik pada skala mikroskopik. 

Sifat-sifat material dapat ditinjau dari gerakan 

partikel dan tingkat energi eigen terkait [1]. 

Persamaan gerak partikel dapat diselesaikan 

mengunakan persamaan Schrodinger, persamaan 

KleinGordon dan persamaan Dirac [2]. 

Persamaan Schrödinger merupakan hal mendasar 

dalam mekanika kuantum, yang mendeskripsikan 

bagaimana keadaan kuantum (quantum state) 

suatu sistem fisika yang berubah terhadap waktu 

[3]. 

Penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak 

hanya mungkin ketika bilangan orbital 0l  , 

sedangkan ketika 0l  , persamaan Schrödinger 

hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan 

subtitusi yang sesuai [4]. Beberapa metode yang 

digunakan antara lain: metode polinomial 

Romanovsky [5], metode confluent 

hypergeometric [6,7], dan metode NU [8]. Salah 

satu metode yang sering digunakan saat ini adalah 

metode NU. Metode NU merupakan persamaan 

diferensial hipergeometrik yang memiliki bentuk 

penyelesaian yang paling umum karena persamaan 

diferensial fungsi lain dapat direduksimenjadi 

persamaan diferensial hipergeometrik. Beberapa 

penelitian yang menggunakan persamaan 

Schrodinger dimensi-D antara lain:  pendekatan 

persamaan Schrodinger dimensi-D untuk potensial 

scarf hyperbolic dengan metode NU [9],solusi 

persamaan Schrodinger dimensi-D untuk energi 

yang bergantung potensial dengan metode NU 

[10], solusi pendekatan analisis scattering dari 

potensial Hulthen dimensi-D [11], dan solusi 

eksak dari potensial Kratzer termodifikasi plus 

potensial ring-shaped dalam persamaan 

Schrodinegr dimensi-D  dengan metode NU [12]. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

fungsi gelombang dari potensial Eckart plus 
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Hulthendimensi-D. Potensial Eckart sering 

digunakan untuk memperkirakan koreksi tunneling 

mekanika kuantum untuk konstanta laju kimia 

teoritis yang ditentukan [13]. Potensial Hulthen 

merupakan potensial berjangkauan pendek yang 

berperilaku seperti potensial Coulomb untuk nilai 

rkecil dan menurun secara eksponesial untuk r 

besar. Potensial Hulthen sering digunakan dalam 

fisika nuklir dan partikel, fisika atom, fisika zat 

padat, dan lain sebagainya [14]. Kombinasi kedua 

potensial diatas menjadi potensial Eckart plus 

Hulthen, secara matematis dituliskan sebagai [3]: 

(1)  

dengan  , , dan  bernilai 

konstan positif. 

Persamaan Schrodinger dimensi-D didasari 

dengan penggunaan koordinat polar D-dimensi 

dengan hypersperical coordinates  dan dalam 

dimensi-D. Persamaan Schrodinger dalam 

dimensi-D dituliskan sebagai [16]: 

 (2) 

dengan  merupakan operator Laplace dalam 

dimensi-D, yaitu 

 (3) 

Nilai   merupakan operator 

momentum anguler dimensi-D, yaitu: 

 

 (4) 

Penyelesaian persamaan Schrodinger dimensi-D 

dengan melakukan separasi variabel dengan 

memisalkan 

, (5) 

dengan  adalah bagian radial dari persamaan 

dan  adalah bagian sudutnya. Persamaan 

Schrodinger dimensi-D bagian sudut harus 

memenuhi persamaan nilai eigen:  

 (6) 

Dengan mensubsitusikan persamaan nilai eigen (6) 

dalam persamaan operator Laplace (3) dan 

persamaan Schrodinger dimensi-D (2), maka 

diperoleh 

 (7) 

Persamaan (7) merupakan persamaan Schrodinger 

dimensi-D untuk bagian radial. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh fungsi 

energi dan fungsi gelombang radial dari potensial 

Eckart plus Hulthen. 

BAHAN DAN  METODE 

Bahan 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis 

dengan bahan berupa potensial uji, yaitu potensial 

Eckart plus Hulthen di persamaan (1). 

Metode 

Metode dalam penelitian ini adalah metode NU. 

Metode NU ini didasari oleh pereduksian 

persamaan diferensial orde dua menjadi 

persamaan umum diferensial orde dua tipe 

hipergeometrik. Persamaan deferensial 

hipergeometrik, yang dapat diselesaikan dengan 

metode NU memiliki bentuk [8] 

 (8) 

dimana   dan   merupakan polinomial 

berderajat dua dan  merupakan polinomial 

berderajat satu. Persamaan (8) dapat diselesaikan 

dengan pemisahan variabel, yaitu 

 (9) 

Persamaan (9) dapat direduksi dengan 

mensubsitusikan persamaan (8), sehingga 

diperoleh 

 (10) 

Persamaan (10) merupakan persamaan (8). 

Parameter-parameter dalam metode NU,  dan  

didefinisikan sebagai 
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 (11) 

 (12) 

Harga  pada persamaan (11) dapat diperoleh dari 

kondisi bahwa pernyataan kuadrat di bawah akar 

merupakan kuadrat sempurna dari polinomial 

derajat satu, sehingga diskriminan di bawah akar 

harus nol. Persamaan tingkat energi dapat 

diperoleh dari persamaan (12) dengan  hubungan 

 dan  ditentukan dengan persamaan 

 (13) 

 (14) 

Untuk mendapatkan tingkat energi dan fungsi 

gelombang yang terkait, diperlukan kondisi 

. Solusi bagian pertama dari fungsi 

gelombang dengan persamaan 

 (15) 

Solusi bagian kedua fungsi gelombang yang 

bersesuaian dengan relasi Rodrigues ditunjukan 

oleh persamaan berikut: 

 (16) 

dimana Cn merupakan konstanta normalisasi yang 

diperoleh berdasarkan orthogonal fungsi 

gelombang dan fungsi bobot  harus 

tergantung pada kondisi 

 (17) 

HASIL DAN DISKUSI 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fungsi 

energi dan fungsi gelombang dari potensial Eckart 

plus Hulthen. Setelah dilakukan substitusi 

potensial Eckart plus Hulthen dalam persamaan 

Schrodinger dimensi-D dan dilakukan pemisahan 

variable diperoleh persamaan 

 
 (18) 

Untuk memperoleh penyelesaikan persamaan (18), 

dilakukan pemisalan  

sehingga diperoleh 

 

 

 (19) 

Dengan fungsi hiperbolik bahwa nilai 

 dan 

, maka persamaan 

(19) dapat ditulis sebagai 

 (20) 

 (21) 

Untuk ,  maka  

dimana . Persamaan diferensial orde dua 

diperoleh dengan memisalkan   pada 

persamaan (21), sehingga diperoleh 

 (22) 

Persamaan (22) merupakan persamaan diferensial 

orde dua hipergeometrik yang ditunjukkan oleh 

persamaan (8), sehingga diperoleh hubungan 
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, (23) 

 , maka , (24)  

, (25)  

Untuk memperoleh nilai , maka dilakukan 

subsitusi persamaan (23), persamaan (24) dan 

persamaan (25) ke persamaan (11), sehingga 

diperoleh 

(26) 

Harga  pada persamaan (26) dapat diperoleh 

dari kondisi bahwa pernyataan kuadrat di bawah 

akar merupakan kuadrat sempurna dari polinomial 

derajat satu sehingga determinan dari persamaan 

dibawah akar sama dengan nol, sehingga 

. (27) 

Dengan 

memisalkan

, maka 

agar diperoleh makna fisis, nilai  adalah 

 

 (28) 

dan nilai  adalah 

. (29) 

Nilai  diperoleh sebesar 

. (30) 

Energi nilai eigen dan fungsi eigen dapat 

diperoleh kondisi bahwa  , sehingga nilai  

diambil negatif.  

 (31)  

 (32)  

Kemudian dilakukan penghitungan untuk 

menentukan nilai  dan  pada kondisi umum 

dengan mengambil nilai  negatif (keadaan bound 

state). 

. (33) 

Tingkat energi diperoleh dengan menyamakan 

nilai eigen dengan nilai eigen baru , dengan 

menyamakan persamaan (30) dan persamaan (32), 

yaitu 

 (34) 

. (35)  

Berdasarkan persamaan (35), dengan mengambil 

tanda akar yang sama, maka diperoleh 

. (36) 

Untuk memperoleh energi nilai eigen, maka 

dilakukan dengan menyamakan persamaan (28) 

dan persamaan (36), sehingga diperoleh 

. (37) 
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Dengan mengembalikan bahwa nilai 

, diperoleh nilai energi dari potensial 

Eckart plus Hulthen dimensi-D, yaitu 

. (38) 

Pada kondisi khusus , maka 

diperoleh 

 (39) 

Berdasarkan persamaan (39), dengan mengambil 

tanda akar yang berbeda, maka diperoleh 

. (40) 

Langkah selanjutnya untuk menentukan nilai 

energi adalah dengan menyamakan persamaan 

(28) dengan persamaan (40), sehingga diperoleh 

. (41) 

Dengan mengembalikan bahwa nilai 

, diperoleh nilai energi dari potensial 

Eckart plus Hulthen dimensi-D, yaitu 

. (42) 

Pada kondisi khusus , maka 

diperoleh 

. (43) 

Berdasar persamaan (39) dan persamaan (42) nilai 

spektrum energi untuk potensial Eckart plus 

Hulten sesuai dengan penelitian terdahulu  adalah 

persamaan (39), sehingga nilai spektrum energi 

untuk potensial Eckart plus Hulten dimensi-D 

adalah persamaan (38), yaitu[3] 

. (44) 

Untuk menentukan fungsi gelombang pada 

potensial Eckart plus Hulthen dimensi-D, langkah 

pertama adalah menentukan fungsi gelombang 

bagian pertama yang diperoleh dari persamaan 

(24) dan persamaan (29) yang diselesaikan dengan 

persamaan (15), sehingga diperoleh 
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 (45) 

. (46) 

Persamaan (46) digunakan untuk menggambarkan 

sebaran atau distribusi elektron (probabilitas 

ditemukannya elektron) jika dikombinasikan 

dengan persamaan fungsi gelombang radial bagian 

kedua.Fungsi gelombang sudut bagian kedua dari 

potensial Eckart plus Hulthen ditentukan dengan 

mengetahui fungsi bobot terlebih dahulu. Fungsi 

bobot diperoleh dengan mensubsitusikan 

persamaan (24) dan persamaan (33) ke persamaan 

(17), sehingga diperoleh 

 (47) 

dan diperoleh fungsi bobot sebesar 

 (48) 

Solusi bagian kedua fungsi gelombang  yang 

bersesuaian dengan relasi Rodrigues ditunjukan 

oleh persamaan (16) dengan fungsi bobot pada 

persamaan (48), sehingga diperoleh 

 

. (49) 

Persamaan (49) merupakan polinomial Jacobi 

dalam bentuk 

 (50)  

Nilai  dapat ditulis sebagai 

, (51)  

dengan 

 (52) 

dan 

. (53) 

Fungsi gelombang lengkap pada potensial Eckart 

plus Hulthen dimensi-D adalah dengan 

mengalikan bagian pertama dan bagian kedua. 

. (54)  

Karena  dan , 

maka 

, (55) 

dengan  merupakan konstanta normalisasi. 

 

KESIMPULAN 

1. Fungsi energi dari potensial Eckart plus 

Hulthen dimensi-D dapat diselesaikan dengan 

metode NU. 

2. Fungsi gelombang dari potensial Eckart plus 

Hulthen dimensi-D dapat diselesaikan dengan 

metode NU. 

3. Analisis fungsi energi dan fungsi gelombang 

dari potensial Eckart plus Hulthen dapat 

dilakukan dengan metode yang lainnya. 
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