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ABSTRACT 

Quantum wire (nanowire) is a wire with nanometer size, where the movement of 

electrons inside the wire experiences hoping from one site to the next site. If the wire 

does not have impurities, the electron motion will be ballistic. However, as a matter 

of fact the creation of quantum wires can not be separated from impurities. In this 

paper a computer simulation program to fine the Eigen functions and Eigen energy of 

electrons in one-dimensional quantum wire without impurities was developed. The 

process of this simulation uses MATLAB version 7 program. Eigen functions and 

Eigen energy of electrons in a quantum wire can be computed by solving time 

independent Schrodinger equation. In this research, a computer program comprises 

of two programs, namely the program and the main program menu. A program menu 

is used to enter the input data that will be written in the data file. This program 

allows users to enter the data required in the calculation. The main program is a 

program used to calculate the Eigen functions and Eigen energy. Computer program 

to calculate Eigen function and Eigen energy of electron in quantum wire has been 

created and has been succeeded on the run, and the results are in accordance with the 

results of theoretical calculations. Eigen value for electron energy on n=1,2,3,4, and 

5 obtained 0.0038eV; 0.0151eV; 0.0339eV; 0.0602eV; and 0.0941eV. so for the 

same n theoretical calculation results are 0.0038eV; 0.0151eV; 0.0339eV; 0.0602eV; 

and 0.0941eV. 
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PENDAHULUAN 

 Pengguna komputer diera globalisasi ini meningkat begitu tajam, namun 

peningkatan ini harus diikuti oleh pengembangan dari komputer itu khususnya 

perangkat keras seperti CPU. Perangkat utama dalam sistem komputer adalah 

prosesor. Kemampuan prosesor didukung dengan rangkaian IC (Integrated Circuit) 

dalam bentuk microchip. Bahan material penyusun rangkaian ini adalah Silikon (Si),  

dalam hal ini silikon memiliki mobilitas pembawa muatan elektron sebesar 0,14 

m
2
/V�s. 

Meningkatkan kemampuan dari prosesor ini maka digunakan bahan dengan 

mobilitas yang lebih besar. Sebagai pengganti Silikon (Si) maka digunakan Galium-

Arsenida (GaAs). Material GaAs adalah material semikonduktor bertipe energi 

langsung, sehingga elektron bisa dilewatkan. GaAs adalah material semikonduktor 

dari golongan III-V yang memiliki mobilitas elektron sebesar 0,85 m
2
/V·s (Runyan, 
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1970). Material GaAs terbentuk suatu lapisan Two Dimentional Elecktron Gas 

(2DEG). Terbentuknya lapisan 2DEG pada meterial karena modulasi doping, dimana 

elektron yang lewat tanpa adanya pengotor (impurity). Lapisan 2DEG terbentuk alur 

yang dibatasi potensial tinggi yang menyerupai sumur potensial. Elektron yang 

berada dalam alur 2DEG akan meluncur secara balistik menuju alur lainya. 

Akibatnya, semakin meningkat kecepatan elektron dan dapat mengurangi waktu 

akses bagi elektron didalam sistem komputer. Sehingga dalam mengakses sistem 

konputer memerlukan waktu yang singkat. 

Saat  ini telah dikembangkannya kawat berukuran nano (10
-9
 meter) yang 

dikenal dengan nanowire yang ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran kawat biasa, 

dengan menggunakan material GaAs sebagai pertimbangan dalam pembuatan 

nanowire. Nanowire tidak ada atom pengotor didalamnya, sehingga elektron 

bergerak tanpa hambatan atau secara balistik. Nanowire yang tidak memiliki cacat 

output dapat menstransper elektron sehingga tidak terjadi tumbukan, akibatnya 

elektron bisa bergerak tanpa hambatan (ballistic). Kawat dalam skala nano, terjadi 

efek mekanika kuantum didalam kawat sehingga sering dikatakan dengan istilah 

kawat kuantum. Karena bentuk alur elektron didalam kawat kuantum menyerupai 

sumur potensial, maka diperoleh Eigen fungsi dan Eigen energi dari kawat kuantum. 

Makin tipis kawat, semakin kecil jumlah saluran yang tersedia untuk transportasi 

elektron. Semakin kecil celah energi maka jumlah pembawa muatan semakin 

meningkat. Dalam tugas akhir ini dilakukan simulasi dari Eigen fungsi dan Eigen 

energi elektron ketika elektron tersebut berada dalam kawat kuantum.  

 

BAHAN  DAN METODE PENELITIAN 

 Nanowire adalah struktur kawat berukuran nano, dengan diameter urutan 

nanometer (10 
-9
 meter). Kawat skala nano, terjadi efek mekanika kuantum didalam 

kawat sehingga sering disebut dengan istilah kawat kuantum (quantum wire). 

Penyelesaian persamaan kawat kuantum dapat diselesaikan dengan menggunakan 

Persamaan Schrodinger tidak bergantung waktu, untuk perilaku gelombang dari 

partikel. 
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 Dasar dari mekanika kuantum menyatakan bahwa energi tidak kontinu, tetapi 

berupa paket energi atau tingkat energi bersifat diskrit.  

 Material GaAs terdapat didalam nya suatu lapisan elektron gas dua dimensi 

two dimention electron gas (2DEG). Lapisan 2DEG ini sangat tipis untuk mobilitas 

elektron dengan konsentrasi yang sangat tinggi, memberikan saluran yang sangat 

rendah resistivitas (mobilitas elektron tinggi). Terbentuknya lapisan 2DEG pada 

meterial karena modulasi doping, dimana elektron yang lewat tanpa adanya pengotor 

(impurity). Lapisan 2DEG terbentuk alur yang dibatasi potensial tinggi yang 

menyerupai sumur potensial. Elektron yang berada dalam alur 2DEG akan meluncur 

secara balistik menuju alur lainya. Energi elektron dan fungsi elektron bisa dihitung 

dengan menggunakan Persamaan Schrodinger tidak bergantung waktu. Adanya 

dinding potensial tinggi yang membatasi elektron tidak dapat menembus keluar. 

Bentuk dari dinding potensial tinggi pada gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Sumur potensial yang bersesuaian dengan sebuah kawat 

kuantum yang potensial tinggi. 

 

 Sumur potensial dapat memberi spesifikasi pada gerak elektron dengan 

mengatakan bahwa gerak itu terbatas pada gerak sepanjang sumbu-x antara x = 0 dan 

x = L disebabkan oleh dinding keras tak berhingga. Perbandingan mekanika 

kuantum, energi potensial V(x) dari elektron itu menjadi tak hingga di kedua sisi 

sumur, sedangkan V(x) konstan di dalam sumur potensial, dapat dikatakan V(x) = 0 

seperti yang terlihat pada gambar 1 di atas. Sehingga persamaan Schrodinger 

menjadi: 
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 Menggunakan Formula Euler, maka didapat fungsi elektron dimana fungsi 

gelombang dinormalisasi untuk elektron terperangkap dalam kawat kuantum. Eigen 

fungsi elektron dalam kawat kuantum 1dimensi adalah: 

 L

xn

L
n

π
ψ sin

2
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 Pengurungan kuantum elektron konduksi dalam arah melintang dari kawat, 

energi melintang elektron adalah terkuantisasi menjadi serangkaian nilai-nilai diskrit 

E0, E1, E2, …, En. Harga Eigen energi kita peroleh dari hasil persamaan Eigen fungsi 

berikut ini: 
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Penelitian dilakukan dengan metode simulasi program komputer dengan cara 

membuat programan menggunakan Sofware Matlab versi 7. Hasil program komputer 

menggambarkan model elektron dalam kawat kuantum satu dimensi. Alat yang 

digunakan satu unit komputer dan program komputer Matlab versi 7. Program 
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komputer yang ditampilkan terdiri dari program menu dan program utama. Tahap 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemecahan persoalaan analitis matematis 

Eigen fungsi dan Eigen energi dibuktikan dengan melakukan simulasi dalam 

program komputer. Selanjutnya perancangan pemrograman terlebih dahulu 

diidentifikasi data masukan (input) dan selanjutnya merancang diagram alir 

(flowchart), pembuatan program, dan simulasi komputer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian kawat kuantum satu dimensi yang disimulasikan dalam 

program Matlab versi 7. Hasil penelitian ini berupa program komputer yang 

outputnya merupakan bentuk Eigen fungsi dan Eigen energi dari elektron dalam 

kawat kuantum satu dimensi tanpa ada impuritas didalamnya. Program menu 

menmpilkan perintah masukan (input), proses, dan keluaran program (output). 

Program utama memberikan tampilan program dari Eigen fungsi dan Eigen energi 

dengan memanfaatkan data input yang diberikan oleh program menu. Menu utama 

bisa dilihat pada gambar 2 berikut: 

 

 
Gambar 2. Tampilan Program Utama Kawat Kuantum 

 

 Gambar 2 tampilan awal dari program menu utama terdiri dari beberapa 

menu seperti Bilangan Kuantum (n), Lebar Kawat  (L), Buka, OK, dan perintah 

Tutup.  

Output dari program komputer ini berupa grafik yang menggambar simulasi 

Eigen fungsi dan Grafik tingkat Eigen energi dalam kawat kuantum satu dimensi. 

Hasil simulasi dari program komputer dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3.  Output dari Program Komputer 

 

Hasil simulasi MatLab versi 7, data yang diperoleh memenuhi Persamaaan 

Schrodinger tidak bergantung waktu dalam satu dimensi. Eigen fungsi dan Eigen 

energi elektron ditemukan berada pada kawat kuantum sepanjang syarat batas x = 0 

dan x = L. 

Eigen fungsi elektron dipengaruhi nilai bilangan kuantum utama dan lebar 

kawat kuantum. Eigen fungsi elektron yang dihasilkan berbentuk gelombang 

sinusoidal dengan amplitudo bergantung pada lebar kawat kuantum. Semakin lebar 

kawat kuantum maka semakin kecil amplitudo dari Eigen fungsi. Diberikan 

parameter n yang lebih tinggi lagi, maka Eigen fungsi pada kawat kuantum akan 

semakin bertambah. 

Eigan energi dalam kawat kuantum tidak bisa dipengaruhi oleh elektron dari 

luar, namun dihasilkan dari elektron di dalam kawat kuantum. Diberikan nilai 

bilangan kuantum utama kecil n=1, 2, 3, 4, dan 5 diperoleh Eigen energi = 0.0038eV; 

0.0151eV; 0.0339eV; 0.0602eV; dan 0.0941eV. Menggunakan program MatLab 7, 

maka Eigen energi diplot berdasarkan penambahan nilai bilangan utama (n). Hasil 

dari program komputer dilihat dari gambar 5 berikut ini : 

 

 
Gambar 5. Grafik tingkat Eigen Energi dalam kawat kuantum 

Terhadap bilangan kuantum utama. 
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Hasil gambar 5 dapat dilihat dengan jelas bahwa energi elektron terkuantisasi, 

diskrit, energi minimum elektron tidak sama dengan nol, dan Eigen energi tidak 

dapat bernilai sembarang atau kontinu. Secara teori Eigen energi dangan n yang sama 

diperoleh energi yang bersesuaian yaitu: 0.0038eV; 0.0151eV; 0.0339eV; 0.0602eV; 

dan 0.0941eV. 

Eigen energi elektron bernilai kontinu jika bilangan kuantum utama (n) berharga 

besar. Dengan memberikan nilai bilangan kuantum bervariasi dengan n = 10,50,80, 

100,101  menghasilkan grafik energi pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Eigen energi bernilai kontinu dengan nilai bilangan 

kuantum utama di perbesar  

 

Penambahan nilai bilangan kuantum utama dalam kawat kuantum akan 

mempengaruhi besarnya Eigen energi elektron. Besarnya Eigen energi pada gambar 

4.4 yaitu: 0.3764eV; 9.4098eV; 24.0891eV; 37.6393eV; dan 38.3958eV. Bilangan 

kuantum (n) kecil maka energi elektron yang diperoleh berharga diskrit. Jika nilai 

bilangan kuantum (n) diperbesar energi elektron akan kontinu, seperti ditunjukkan 

pada gambar 6 diatas. Perhatikan untuk n>100 atau n=101 maka spektrum dari 

energi elektron dalam kawat kuantum menjadi kontinu. Hasil ini sesuai dengan 

kaedah fisika klasik.  

Hasil energi elektron yang dipengaruhi oleh bilangan kuantum terlihat bahwa 

kenaikan energi elektron diskrit, sedangkan bilangan kuantum yang lebih tinggi 

energi elektron kontinu. 

Sebuah elektron tidak kehilangan energi ketika elektron bertumbukan dengan 

potensial tinggi yang membatasi kawat dengan bagian luar, sehingga energi totalnya 

konstan. Secara simulasi Eigen energi elektron bisa dibuktikan dan bersesuaian 

dengan teori persamaan Schrodinger bebas waktu untuk satu dimensi. 
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya: Program komputer untuk menghitung Eigen fungsi dan 

Eigen energi dari elektron dalam kawat kuantum telah dibuat dan telah berhasil di 

ujicoba (run) untuk melakukan perhitungan dari Eigen fungsi dan Eigen energi. 

Eigen energi yang diperoleh dari program komputer untuk n= 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 

0.0038eV; 0.0151eV; 0.0339eV; 0.0602eV; dan 0.0941eV. Sedangkan dari 

perhitungan teori untuk n yang sama diperoleh hasil 0.0038eV; 0.0151eV; 0.0339eV; 

0.0602eV; dan 0.0941eV. Ternyata bahwa hasil program bersesuaian dengan hasil 

teoritis yaitu bersifat diskrit. Eigen fungsi yang diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan program utama menghasilkan fungsi gelombang elektron berbentuk 

sinusoidal dengan amplitudo bergantung pada lebar kawat kuantum. Semakin lebar 

kawat kuantum maka semakin kecil amplitudo dari Eigen fungsi. 
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