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Solusi Numerik Persamaan Dirac Dimensi (1+1) Menggunakan Metode 

Finite Difference Time Domain (FDTD) 

 

MUJI JUHERWIN 

ABSTRAK 

Persamaan Dirac merupakan persamaan dasar dalam mekanika kuantum 

relativistik. Persamaan ini mendeskripsikan adanya spin elektron dan 

memprediksi keberadaan antipartikel. Solusi analitik persamaan Dirac masih 

terbatas. Penelitian untuk mendapatkan solusi secara numerik terus dilakukan 

dengan berbagai metode. Di antara semua metode yang pernah digunakan, belum 

ada penelitian yang menggunakan metode finite difference time domain (FDTD) 

dengan pemisahan bagian riil dan imajiner yang memiliki efisiensi dan akurasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Dalam penelitian ini, solusi 

numerik persamaan Dirac dimensi 1+1 diselesaikan menggunakan metode FDTD 

dengan pemisahan bagian riil dan imajiner. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 

komputasi yang dimulai dari kajian pustaka, penurunan persamaan numerik, 

pembuatan program simulasi, pengolahan hasil numerik dan analisis hasil. Dari 

hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa solusi numerik menggunakan 

metode FDTD sesuai dengan solusi analitik. Program numerik yang dibuat 

berhasil mensimulasikan penomena zitterbewegung, Klein paradox serta 

membuktikan konsistensi persamaan Dirac dengan mekanika kuantum non-

relativistik untuk paket gelombang dengan momentum rendah. 

Kata kunci : Persamaan Dirac, solusi numerik, metode FDTD, Ziterbewegung, 

Klein paradox, konsistensi persamaan Dirac. 
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Numerical Solution for the Dirac Equation in (1+1) Dimension Using Finite 

Difference Time Domain Method (FDTD) 

 

 

MUJI JUHERWIN 

 

 

ABSTRACT 

 

The Dirac equation is the basic equation in relativistic quantum mechanics. This 

equation described the electron spin and predicted the existence of antiparticles. 

The analytical solutions of Dirac equation are still limited. Study to obtain 

numerical solutions continue to be done by various methods. Among all the 

methods that have been used, there has been no study using the finite difference 

time domain (FDTD) with the separation of the real and imaginary parts which 

have better efficiency and accuracy than the other methods. In this study, 

numerical solution of 1+1 dimensions Dirac equation solved using FDTD method 

with the separation of the real and imaginary parts. This type of study is a 

computational experiment that starts from literature reviews, derivation of the 

numerical equations, creation of simulation program, numerical results processing 

and analysis of the results. From the results obtained, it can be concluded that the 

numerical solution using the FDTD method agree with the analytical solutions. 

The simulation program has successfully simulated zitterbewegung phenomenon, 

Klein paradox and prove the consistency of the Dirac equation with a non-

relativistic quantum mechanics for the low momentum wave packets. 

 

 

Keyword : Dirac equation, numerical solution, FDTD method, Zitterbewegung, 

Klein paradox, consistency of the Dirac equation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persamaan Dirac merupakan persamaan penting dalam mekanika kuantum 

relativistik. Sejak dipublikasikan oleh Dirac pada tahun 1928, persamaan ini 

menjadi dasar perkembangan fisika modern sampai saat ini. Selain untuk 

melakukan prediksi dan observasi keberadaan anti-partikel, persamaan Dirac juga 

digunakan dalam pengembangan fisika pada sistem dengan banyak partikel 

(Hammer, 2014). 

Persamaan Dirac sukses menyatukan mekanika kuantum dengan teori 

relativitas Einstein (Casanova, 2010). Persamaan ini memiliki akurasi yang tinggi 

untuk mendeskripsikan level energi atom hidrogen (Dirac, 1928). Walaupun 

sangat fundamental untuk pengembangan teori fisika, solusi analitik persamaan 

Dirac sampai saat ini masih terbatas. Sejauh ini, solusi persamaan Dirac lebih 

banyak didapatkan secara numerik. 

Metode yang pernah digunakan untuk menyelesaikan persamaan Dirac 

secara numerik antara lain adalah metode Mapped Fourier Grid, FFT-Split-

Operator, Characteristic, finite difference time domain (FDTD) dan lain 

sebagainya. Di antara semua metode numerik yang ada tersesbut, metode yang 

paling sederhana dan cocok digunakan untuk menyelesaikan solusi numerik 

persamaan bergantung waktu adalah metode FDTD. Menurut Kunz (1993), 

metode FDTD memiliki efisiensi yang lebih baik dan akurasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode lainnya. 

Penelitian menggunakan metode FDTD sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Simicevic (2009) untuk paket gelombang persamaan Dirac dimensi 3+1 (3 

dimensi ruang dan 1 dimensi waktu), namun tidak berhasil mensimulasikan 

terjadinya Klein pardox. Pengembangan metode FDTD kembali dilakukan oleh 

Hammer (2014) dengan membuat skema time stepping untuk persamaan Dirac 

dimensi 1+1 sampai dengan 3+1  tanpa memisahkan bagian riil dan bagian 

imajiner. Penggabungan antara bagian riil dan imajiner dalam persamaan Dirac 

dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan nilai yang cukup besar. 
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Untuk mendapatkan metode numerik yang baik, harus dilakukan 

pengembangan secara bertahap mulai dari dimensi yang paling rendah ke dimensi 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode FDTD dengan 

pemisahan bagian riil dan imajiner digunakan untuk menyelesaikan persamaan 

Dirac dimensi 1+1. Skema yang digunakan adalah perpindahan setengah nilai 

pada koordinat ruang dan waktu. Hasil numerik menggunakan metode FDTD 

divalidasi dengan hasil referensi dari penelitian sebelumnya. Metode numerik 

yang didapatkan kemudian diaplikasikan untuk menyelesaikan kasus paket 

gelombang relativistik yang melewati potensial tangga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diselesaikan dirangkum dalam pertanyaan, 

1. Bagaimana metode numerik FDTD untuk persamaan Dirac 

dimensi 1+1? 

2. Bagaimana hasil pengujian solusi numerik yang didapatkan 

menggunakan metode FDTD dengan referensi yang sudah ada? 

3. Bagaimana hasil aplikasi metode numerik yang didapatkan dengan 

metode FDTD untuk kasus potensial tangga, paket gelombang 

tanpa momentum dan paket gelombang dengan momentum 

rendah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk: 

1. Mendapatkan metode numerik FDTD untuk persamaan Dirac 

dimensi 1+1. 

2. Mengetahui hasil pengujian solusi numerik yang didapatkan 

menggunakan metode FDTD dengan referensi yang sudah ada. 

3. Mengetahui hasil aplikasi metode numerik yang didapatkan dengan 

metode FDTD untuk kasus potensial tangga, paket gelombang 

tanpa momentum dan paket gelombang dengan momentum rendah. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penelitian dan menfokuskan pembahasan, 

beberapa batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 

1. Digunakan ruang komputasi dengan kondisi berbatas. 

2. Satuan diabaikan dengan menganggap nilai konstanta natural 

ħ = c = m = 1. 

3. Tidak membahas energi dan spin. 

4. Hanya menggunakan spinor ѱ1 dan ѱ4 (spinor ѱ2 dan ѱ1 dianggap 

sama begitu juga dengan spinor ѱ3 dan ѱ4). 

5. Tinjauan kasus hanya pada paket gelombang tanpa momentum, 

paket gelombang dengan momentum rendah dan paket gelombang 

pada potensial tangga. 

6. Tidak membahas konsekuensi fisika dari solusi numerik yang 

didapatkan secara mendalam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pembelajaran dan 

penelitian berikutnya. Manfaatnya secara spesifik antara lain adalah 

didapatkannya algoritma numerik persamaan Dirac dimensi 1+1 menggunakan 

metode FDTD sebagai awal untuk menyusun algoritma numerik pada dimensi 

yang lebih tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Solusi Numerik Persamaan Dirac 

Penelitian untuk mendapatkan solusi numerik persamaan Dirac yang 

pernah dipublikasikan sebelumnya antara lain dengan menggunakan metode 

Mapped Fourier Grid, Fast Fourier Transform (FFT), Characteristic dan Finite 

Difference Time Domain (FDTD). 

Penyelesaian persamaan Dirac secara numerik pada potensial Coloumb 

menggunakan metode Mapped Fourier Grid dilakukan oleh Ackad (2005). Hasil 

numerik menggunakan metode Mapped Fourier Grid sesuai dengan solusi eksak 

yang didapatkan dari teori. Kelemahannya, metode Mapped Fourier Grid ini 

hanya dapat digunakan untuk kasus persamaan Dirac tidak bergantung waktu. 

Kode program untuk menyelesaikan persamaan Dirac bergantung waktu 

pernah dipublikasikan oleh Mocken (2008) dengan mengaplikasikan metode FFT-

split-operator. Hasil penelitian ini berupa kode program C++ yang dapat 

digunakan untuk mensimulasikan kasus persamaan Dirac seperti kasus paket 

gelombang Gausian dan sebagainya. Kelemahannya, metode FFT-split-operator 

ini membutuhkan library C++ khusus yang sangat besar, sehingga tidak efisien. 

Metode lain yang pernah digunakan untuk mendapatkan solusi numerik 

persamaan Dirac bergantung waktu adalah metode karakteristik yang pernah 

dipublikasikan oleh Fillion (2012).  Pengujian metode numerik dilakukan untuk 

menghitung koefisien transmisi dan refleksi paket gelombang pada potensial 

tangga. Hasil numerik yang didapatkan oleh Fillion menunjukkan hasil yang 

sesuai dengan solusi analitik. Kelemahannya, waktu penghitungan secara 

komputasi dengan metode karakteristik ini relatif lama. 

Metode yang lebih efisien dengan waktu penghitungan yang lebih cepat 

yang pernah digunakan untuk menyelesakan persamaan Dirac adalah metode 

Finnite Difference Time Domain (FDTD). Penelitian menggunakan metode FDTD 

untuk mensimulasikan paket gelombang persamaan Dirac dimensi 3+1 pernah 

dilakukan oleh Simicevic (2009). Namun dalam penelitian yang dilakukan 

Simicevic tersebut tidak terdeteksi adanya fenomena Klein Paradox. Tidak ada 

penjelasan penyebab tidak terdeteksinya kasus Klein paradox tersebut. 
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Penelitian menggunakan metode FDTD kembali dilakukan oleh Hammer 

(2014) untuk mengembangkan algoritma solusi numerik persamaan Dirac 

bergantung waktu mulai dari dimensi 1+1 sampai dengan 3+1. Hasil yang 

didapatkan berupa grid ruang waktu yang disebut Staggered Grid Leap-Prog 

Schame. Pengembangan algoritma yang digunakan Hammer tidak memisahkan 

bagian riil dengan bagian imajiner untuk setiap spinor sehingga nilai 

penyimpangan hasil numerik yang didapatkan cukup besar. 

 

2.2 Aplikasi pada Paket Gelombang Relativistik 

Selain diperoleh dengan berbagai metode numerik di atas, kinematika 

paket gelombang relativistik satu dimensi juga pernah dipublikasikan oleh Thaller 

(2004). Paket gelombang yang digunakan merupakan pengembangan dari paket 

gelombang non-relativistik persamaan Schrodinger yang diberikan momentum 

sangat besar (    ) sehingga memiliki sifat relativistik. Hasil penelitian 

Thaller tersebut berupa evolusi paket gelombang yang ditampilkan dalam grafik 

perubahan kerapatan probabilitas terhadap waktu serta pergeserannya dalam ruang 

satu dimensi. Paket gelombang yang didapatkan terbagi menjadi dua bagian 

dengan bagian yang lebih kecil merambat ke arah x negatif, sedangkan bagian 

yang lebih besar merambat ke arah x positif. Selain evolusi paket gelombang, 

hasil yang didapatkan juga menjelaskan adanya fenomena zitterbewegung yang 

dideskripsikan dengan adanya osilasi dan pergeseran titik seimbang ke arah x 

positif. Penelitian Thaller tersebut belum memaparkan kinematika paket 

gelombang pada suatu potensial tertentu dan Klein paradox. Selain itu, 

pendekatan metode numerik yang digunakan juga tidak disebutkan secara 

spesifik. 

 

2.3 Keterbaruan Penelitian 

Dari beberapa uraian hasil-hasil penelitian di atas, dapat diungkapkan 

bahwa belum ada informasi hasil penelitian menggunakan metode FDTD dengan 

pemisahan bagian riil dan bagian imajiner. Oleh karena itu, keterbaruan penelitian 

ini adalah penggunaan metode FDTD dengan pemisahan bagian riil dan imajiner 

untuk menyelesaikan persamaan Dirac dimensi 1+1 yang bergantung waktu. 

Persamaan numerik yang diperoleh diaplikasikan untuk menyelesaikan kasus-
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kasus paket gelombang relativistik yang melewati potensial tangga, paket 

gelombang tanpa momentum dan paket gelombang dengan momentum rendah. 

Pengaplikasian metode numerik dalam tiga kasus tersebut bertujuan untuk 

mengetahui terjadinya fenomena zitterbewegung, Klein paradox dan kesesuaian 

antara hasil numerik persamaan Dirac dengan teori mekanika kuantum non-

relativistik. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Persamaan Dirac 

Persamaan Dirac ditemukan oleh Dirac pada tahun 1928 untuk menjawab 

kejanggalan antara hasil eksperimen dan prediksi mekanika kuantum klasik pada 

level energi atom hidrogen (Dirac, 1928). Sejak ditemukan sampai saat ini, 

persamaan Dirac menjadi persamaan yang sangat penting dalam fisika modern. 

Persamaan ini berhasil menggabungkan antara teori relativitas dengan mekanika 

kuantum (Thaller, 2005). 

Operator Hamilton persamaan Dirac diturunkan dari persamaan energi 

pada teori relativitas Einstein. Nilai operator ini berbanding lurus dengan 

momentum p dan energi diam mc
2
. Jika di dalam sistem terdapat potensial skalar, 

operator Hamilton ditulis dalam bentuk, 

            
                                                         

dengan c adalah konstanta laju cahaya dalam vakum, m merupakan massa diam, 

p=−iħ  merupakan operator momentum dan V adalah potensial skalar. Secara 

lengkap, persamaan Dirac tidak bergantung waktu ditulis sebagai berikut, 

                                                            

Sedangkan bentuk persamaan Dirac bergantung waktu adalah, 

(   
 

  
               *                                  

Yang menjadi masalah dalam persamaan (2) dan (3) tersebut adalah 

adanya simbol α dan β. Karena α merupakan faktor perkalian dengan operator 

momentum, nilainya harus dalam tiga kuantitas αx, αy, dan αz. Penurunan terhadap 

ruang dan waktu dalam persamaan (2) dan (3) hanya muncul pada operator 

momentum p dan E, bukan pada α dan β. Dapat disimpulkan bahwa α dan β tidak 

bergantung pada koordinat ruang, waktu, momentum ataupun energi. Dalam buku 

mekanika kuantum (Schiff, 1955), dijelaskan bahwa αx, αy, αz dan β merupakan 

kuantitas yang saling anticommut                                     . 

Oleh sebab itu, keempat kuantitas tersebut tidak mungkin merupakan sebuah 

bilangan. Representasi terkecil yang paling mungkin adalah matrix 4x4 sebagai 

berikut, 
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   .

  
  

  
  

  
  

  
  

/              .

  
  

   
  

   
  

  
  

/    

   .

    
    

    
     

    
   

  
  

/       .

  
  

      
      

  
  

    
   

/                        

Karena α dan β merupakan matriks, fungsi gelombang persamaan Dirac 

juga harus dalam bentuk matriks dengan 4 baris dan 1 kolom, 

  (

  
  
  
  

)                                                               

Setiap komponen matriks fungsi gelombang tersebut dinamakan spinor 

persamaan Dirac. Dengan mensubstitusikan (4) dan (5) ke persamaan (3), 

didapatkan persamaan untuk setiap spinor sebagai berikut, 

  
   
  

              (
   
  

  
   
  

 
   
  
*                             

  
   
  

              (
   
  

  
   
  

 
   
  
*                             

  
   
  

              (
   
  

  
   
  

 
   
  
*                             

  
   
  

              (
   
  

  
   
  

 
   
  
*                             

Untuk fungsi gelombang yang tidak bergantung pada nilai y dan z, turunan 

parsialnya terhadap y dan z bernilai nol sehingga persamaan (6) sampai (9) 

menjadi, 

  
   
  

              (
   
  
*                                         

  
   
  

              (
   
  
*                                         

  
   
  

              (
   
  
*                                         

  
   
  

              (
   
  
*                                         

Pada persamaan (10) sampai (13), diketahui bahwa nilai  1 hanya 

berhubungan dengan  4 sedangkan nilai  2 hanya berhubungan dengan  3. 



 
 

9 
 

Hubungan antara  1 dan  4 analog dengan hubungan antara  2 dan  3 sehingga 

solusi untuk persamaan Dirac dimensi 1+1 bisa didapatkan hanya dengan 

menggunakan persamaan (10) dan (13). 

Jika setiap spinor merupakan fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi, 

maka berlaku hubungan (Thaller, 2004), 

∫  |       |
  |       |

      
 

  

                                    

Persamaan (14) di atas merupakan persamaan untuk probabilitas spinor 

persamaan Dirac. 

Sejauh ini, paket gelombang yang khusus untuk persamaan Dirac masih 

dalam tahap pencarian. Persamaan paket gelombang yang biasa digunakan dalam 

penelitian sejauh ini adalah paket gelombang non-relativistik dari persamaan 

Schrodinger yang diberikan momentum relativistik, 

        (
 

 
*
   

(
   

            
*
    

   .
       

  
 

      
  
        

             
/         

Konstanta p0 adalah nilai awal momentum dan Δp merupakan besar 

perubahan momentum. Posisi paket gelombang (x) dan waktu (t) masing-masing 

bernilai nol pada keadaan awal paket gelombang. Untuk kasus relativistik, nilai p0 

sangat besar         yang artinya paket gelombang bergerak mendekati 

kecepatan cahaya. Sedangkan untuk kasus non-relativistik, nilai p0 jauh lebih kecil 

dari   . 

Pada mekanika kuantum relativistik terdapat dua bagian energi, yaitu 

energi negatif dan positif. Terjadinya energi negatif diakibatkan oleh adanya anti-

partikel. 

 

3.2 Potensial Tangga dan Klein Paradox 

Bentuk potensial tangga dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Potensial tangga dimensi 1. 
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Jika sebuah paket gelombang dengan energi positif diberikan pada daerah 

     dengan momentum     searah sumbu x, bentuk paket gelombang 

tersebut adalah, 

            
   

(

 
 

 

   
 
 
 )

 
 
                                               

Paket gelombang yang dipantulkan oleh potensial tangga ditulis dalam 

bentuk, 

             
    

(

 
 
 

 

   
 
 
 )

 
 
        

(

 
 

 

 
 

   
 
 )

 
 
                     

sedangkan paket gelombang yang ditransmisikan adalah, 

              
   

(

 
 

 

     
 
 
 )

 
 
       

(

 
 

 
 

     
 
 )

 
 
                    

dengan q adalah momentum efektif paket gelombang, 

  [         ]
 
                                                          

Untuk daerah yang berbatasan langsung dengan potensial tangga (   ), 

paket gelombang harus kontinyu, 

                                                                       

Dari syarat kontinyuitas pada persamaan (20) didapatkan koefisien A, B, C 

dan D sebagai berikut, 

                                                  

                                                                 

                                                                

r adalah sebuah konstanta dengan nilai, 

  
 

 
    

   

     
                                                       

Jika nilai |   |   , maka nilai momentum efektif imajiner. Pada 

keadaan ini paket gelombang akan ditransmisikan dan mengalami redaman secara 



 
 

11 
 

exponensial, namun pada panjang gelombang mendekati panjang gelombang 

Compton, bagian yang ditransmisikan tersebut diabaikan dan semua paket 

gelombang dipantulkan. Perbandingan kerapatan arus yang diteruskan (Jtransmisi) 

dan arus yang dipantulkan (Jrefleksi) dengan total arus awal (Jdatang) dihitung dengan 

persamaan, 

          
       

 
  

      
                   

         

       
    

          
       

                 

Kerapatan arus (J) yang dibawa oleh paket gelombang yang bergerak pada 

sumbu x dirumuskan dalam persamaan (26) (Greiner, 2000), 

         
                                                           

dengan  †
 adalah konjugat tranpose dari fungsi gelombang  , 

      
   

   
   

                                                 

Dengan mensubstitusikan persamaan (4), (5) dan (27) kedalam persamaan 

(26), didapatkan persamaan kerapatan arus untuk paket gelombang yang bergerak 

pada sumbu x sebagai berikut, 

        
       

                                                  

Pada nilai      , koefisien transmisi bernilai negatif sehingga 

koefisien refleksi bernilai lebih dari satu atau total paket gelombang yang 

dipantulkan lebih besar dari gelombang awal yang diberikan. Adanya transmisi 

paket gelombang pada kondisi ini dikenal sebagai Klein paradox. Keberadaan 

anti-partikel dalam persamaan Dirac dapat diidentifikasi dengan terjadinya Klein 

paradox tersebut. 

Adanya Klein paradox disebabkan oleh terjadinya pemisahan antara 

partikel yang berenergi positif dan anti-partikel dengan energi negatif. Paket 

gelombang yang diteruskan adalah bagian yang memiliki energi negatif dan yang 

direfleksikan berenergi positif. Hal ini hanya terjadi jika nilai perubahan 

momentum      cukup besar sehingga ketidakpastian posisi      menjadi 

semakin kecil. Artinya, paket gelombang terlokalisasi pada daerah yang cukup 

sempit. Hubungan nilai perubahan momentum dan ketidakpastian posisi ini 

dijelaskan dalam prinsip ketidakpastian Heisenberg. 

Jika paket gelombang tersebar pada daerah yang luas,      ⁄ , 

komponen energi negatif akan terabaikan sehingga teori single-partikel menjadi 
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konsisten. Namun jika paket gelombang dilokalisasi pada daerah yang memiliki 

ukuran yang sama dengan panjang gelombang Compton,      ⁄ , energi 

negatif memiliki peran yang cukup besar. (Itzykson, 2006). 

 

3.3 Penomena Zitterbewegung 

Jika paket sebuah gelombang tidak diberikan momentum awal (p0=0), 

menurut Hukum I Newton, paket gelombang tersebut akan tetap diam atau 

bergerak dengan kecepatan konstan. Namun pada kasus persamaan Dirac, paket 

gelombang tersebut tidak benar-benar dalam keadaan diam melainkan berosilasi 

pada titik seimbang tertentu. Penomena berosilasinya paket gelombang tanpa 

momentum ini terjadi akibat adanya interferensi antara energi positif dan negatif 

dalam paket gelombang. Penomena ini diperkenalkan oleh Erwin Schrodinger 

pada tahun 1930 sebagai penomena Zitterbewegung. 

 

3.4 Persamaan Dirac Tanpa Dimensi 

Untuk memudahkan proses komputasi, dimensi dan besaran-besaran fisis 

dapat diubah menjadi bernilai satu (besaran natural). Sama halnya dengan 

mengkonversi suatu besaran fisis ke besaran yang lain, konversi ke besaran 

natural juga membutuhkan konstanta. 

Asumsikan dimensi waktu memiliki skala konversi sebesar T0 dan dimensi 

ruang sebesar L0. Persamaan (10) diubah menjadi, 

  
 

  
(
   
   

*               
 

  
(
   
   

*                                    

Dengan mengumpulkan semua konstanta, bentuk persamaan (29) menjadi, 

   
   

   (
  
 
 *     (  

   

 
)   ( 

  
  
* (
   
   

*                    

Dalam besaran natural, semua konstanta selain V harus bernilai satu, 

sehingga didapatkan hubungan, 

                                                                                  

     
                                                                                

                                                                                  

Skala konversi satuan natural ke satuan SI untuk besaran panjang, waktu 

dan energi potensial adalah, 
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Untuk mempermudah penulisan, nilai t' dan x' pada persamaan (30) diubah 

kembali menjadi t dan x, sehingga persamaan tersebut dapat ditulis kembali dalam 

bentuk, 

   
  

             (
   
  
*                                                 

Hal yang sama dapat dilakukan untuk persamaan (11), (12), dan (13) 

sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, 

   
  

             (
   
  
*                                                 

   
  

             (
   
  
*                                                 

   
  

             (
   
  
*                                                 

Dalam persamaan (35) sampai (38), nilai x, t dan V merupakan besaran 

dalam dimensi natural. 

 

3.5 Metode Finite Difference Time Domain (FDTD) 

Basis algoritma FDTD adalah dua buah persamaan Maxwell dengan 

domain waktu (Yee, 1966). Pengembangan algoritma dengan metode FDTD dapat 

digambarkan dalam grid ruang dan waktu. Untuk mencari nilai sebuah titik dalam 

grid tersebut pada waktu diskrit berikutnya, yang dibutuhkan hanya interaksi 

dengan tetangga terdekatnya dalam grid. 

Untuk kasus persamaan Dirac dimensi 1+1 dengan arah spin diabaikan, 

solusi secara numerik didapatkan dari dua buah persamaan yang saling terkait. 

Dalam penelitian ini digunakan persamaan (37) dan (40). 

Sebelumnya diketahui bahwa setiap spinor persamaan Dirac terdiri dari 

bagian riil dan bagian imajiner, 
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dengan ѱ1R adalah bagian riil dan ѱ1I adalah bagian imajiner spinor ѱ1 serta ѱ4R 

adalah bagian riil dan ѱ4I adalah bagian imajiner spinor ѱ4. 

Pengubahan dalam bentuk tanpa dimensi serta pemisahan komponen riil 

dan imajiner untuk persamaan (37) dan (40), menghasilkan empat buah persamaan 

sebagai berikut, 

    
  

  
    
  

                                                       

    
  

  
    
  

                                                      

    
  

  
    
  

                                                      

    
  

  
    
  

                                                      

Tinjau salah satu dari persamaan (43) sampai (46), misalnya persamaan 

(43). Perpindahan terhadap waktu (t) merupakan perubahan dari satu nilai  1R ke 

 1R yang berikutnya dengan perbedaan sebesar Δt. Sedangkan perpindahan 

terhadap ruang (x) merupakan perubahan nilai  4R ke  4R yang lain pada posisi 

berikutnya dengan jarak sebesar Δx. Diantara kedua perindahan (terhadap ruang 

dan waktu) tersebut terdapat nilai  1I. Cara terbaik untuk menggambarkannya 

dalam grid dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Model pengembangan grid metode FDTD. 

 

Selain perpindahan secara diskrit antar komponen yang sama, ada juga 

perpindahan sebesar setengah nilai dengan komponen yang berbeda, yaitu 

perpindahan dari nilai  1R ke  1I sebesar setengah Δt dan dari  4R ke  1I sejauh 

setengah Δx. Persamaan numerik untuk skema pada Gambar 3.2 tersebut adalah, 

x 

t 

Ѱ4R 

Ѱ1R 

Ѱ4R 

Ѱ1R 

Ѱ1I 

Δx 

Δt 

n+1 

n+1/2 

n 

i-1/2 i i+1/2 
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      ⁄      

  
 
      ⁄  

  
    

        
  
 
                

Dalam grid ruang-waktu yang lebih luas, hubungan setiap komponen dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. Pembuatan agoritma FDTD dilakukan dengan 

memanfaatkan posisi target pencarian dalam grid. Sebagai contoh, grid berwarna 

kuning merupakan target yang akan dicari pada iterasi ke n+1 (waktu selanjutnya) 

menggunakan nilai yang telah diketahui dari nilai awal yang diberikan ataupun 

hasil penghitungan proses iterasi sebelumnya (berwarna biru). 

 

Gambar 3.3 Grid algoritma FDTD untuk persamaan Dirac dimensi 1+1. 

Dari persamaan (43) sampai (46) serta grid ruang-waktu dalam Gambar 

3.3, selain persamaan (47) didapatkan persamaan numerik sebagai berikut, 

   
  
 
        

  
 
    

  
  

   
      ⁄      

      ⁄  

  
    

        
               

   
  
 
      ⁄      

  
 
      ⁄  

  

  
   
          

    

  
  (      ⁄  

   )    
       ⁄              
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         ⁄     

        ⁄  

  

  
   
  
 
          

  
 
    

  
 (      ⁄  

  
 
   )     

  
 
      ⁄          

Untuk mendapatkan solusi numerik dengan teknik komputasi, persamaan 

(47) sampai (50) harus stabil. Stabilitas hasil komputasi didapatkan jika solusi 

numeriknya tidak terus menerus membesar hingga mencapai nilai tak hingga. Hal 

ini terjadi jika konstanta dalam persamaan numerik yang digunakan memenuhi 

syarat stabilitas. Analisis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan 

persamaan (47) sampai (50) sebagai berikut, 
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*                                                        

Agar nilai yang didapatkan tidak semakin membesar, konstanta yang 

berada dalam kurung kurawal pada persamaan (51) sampai (54) tidak boleh 

bernilai lebih dari satu. Sehingga diperoleh pendekatan stabilitas sebagai berikut, 

|  |

|  |
                                                                      

|  |  
  

|   |
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen komputasi untuk 

mendapatkan solusi numerik persamaan Dirac dimensi 1+1 dengan metode Finite 

Difference Time Domain (FDTD). 

 

4.2 Waktu dan Tempat Peneltian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram dari bulan April 

sampai dengan Juli 2015. 

 

4.3 Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini digunakan peralatan berupa seperangkat PC (laptop) 

yang telah dilengkapi dengan program pendukung pemrograman bahasa C++ 

(DevCpp), program pendukung simulasi bahasa java (Netbean), Microsoft Excel 

atau Matlab dan Engauge Digitizer. 

 

4.4 Tahapan penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang secara garis besar 

dimulai dari kajian pustaka, penurunan algoritma numerik persamaan Dirac 

dengan metode FDTD, pembuatan program untuk mencari solusi numerik 

persamaan Dirac, menjalankan program untuk mendapatkan solusi numerik, 

pengolahan hasil numerik, validasi hasil numerik, analisis dan interpretasi hasil, 

pembahasan dan pengambilan kesimpulan serta pertanggung jawaban dalam 

bentuk pembuatan laporan, seminar hasil dan ujian. Alur tahapan yang dilalui 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 4.1 dengan penjelasan setiap 

tahapan sebagai berikut; 

1. Kajian pustaka 

Tahap awal dari penelitian ini adalah kajian pustaka untuk mengetahui 

perkembangan penelitian terkait solusi numerik persamaan Dirac yang 
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diperoleh dari penelitian sebelumnya. Kajian pustaka sangat diperlukan 

sebagai landasan untuk penelitian ini. Selain itu juga dilakukan untuk 

mendapatkan referensi yang jelas sebagai perbandingan antara hasil 

numerik menggunakan metode FDTD dan metode yang lain. 

 

Gambar 4.1 Diagram alir tahapan penelitian. 

 

2. Penurunan persamaan numerik 

Persamaan numerik menggunakan metode FDTD diturunkan dari 

persamaan (37) dan (40). Karena spin diabaikan, persamaan (38) dan 

Kajian pustaka 

Pembuatan program solusi numerik 

Analisis dan interpretasi hasil 

Pembahasan dan pengambilan 

kesimpulan 

Pembuatan laporan akhir 

Seminar hasil dan ujian 

Uji kesesuaian hasil numerik dengan referensi 

Sesuai? 

tidak 

ya 

Pembuatan algoritma numerik persamaan Dirac 

dengan metode FDTD 

Menjalankan program untuk 

mendapatkan solusi numerik 

Pengolahan data numerik 
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(39) tidak digunakan. Dari penggambaran dalam grid ruang dan waktu, 

didapatkan persamaan numerik sesuai dengan persamaan (51) sampai 

(54). Persamaan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi algoritma 

numerik dan ditulis dalam program. 

3. Pembuatan program 

Program dibuat dalam bahasa C++ untuk mendapatkan solusi numerik 

dalam bentuk keluaran berupa file text yang dapat diolah lebih lanjut 

menggunakan Microsoft Excel dan atau Matlab. Algoritma program 

dapat dilihat pada Gambar 4.2, 

 

Gambar 4.2 Diagram alir algoritma program numerik 

Mulai 

Looping program, 

n++ 

Waktu cukup? 

Selesai 

tidak 

ya 

Definisi library dan penetapan nilai awal 

variabel serta konstanta. 

dx, dt, n=0, m, p, dp, E, dsb. 

 

Hitung nilai ѱ1R 

Hitung nilai ѱ4I 

Hitung nilai ѱ1I 

Hitung nilai ѱ4R 

Buat file text untuk nilai probabilitas, ekspektasi 

posisi, dan koefisien transmisi dalam jangka 

waktu tertentu. 
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4. Validasi hasil numerik 

Untuk mengetahui validitas program yang sudah dibuat pada tahap 

sebelumnya, perlu dilakukan pengujian. Validasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil numerik yang diperoleh dari persamaan Dirac 

dengan hasil pada referensi. 

Stabilitas program numerik yang didapatkan, diketahui dari kekekalan 

probabilitas suatu paket gelombang, misalnya paket gelombang dari 

jurnal Thaller (2004) sebagai berikut, 

[
ѱ (   )

ѱ (   )
]  (

 

    
)

 
 
   ( 

  

  
) [
 
 
]                                   (  ) 

Paket gelombang yang digunakan untuk validasi kerapatan probabilitas 

dapat dilihat pada persamaan (58) yang pernah dipublikasikan oleh 

Thaller (2004). 

[
ѱ (   )

ѱ (   )
]  (

 

    
)

 
 
   ( 

  

  
  
  

 
)  [

 
 
]                         (  ) 

Sedangkan validasi nilai ekspektasi posisi didapatkan dengan 

menggunakan paket gelombang pada persamaan (59) dari buku Thaller 

(2005). 

[
ѱ (   )

ѱ (   )
]  (

 

   
)

 
 
   ( 

  

 
) [
 
 
]                                     (  ) 

Untuk mendapatkan nilai ekspektasi posisi digunakan persamaan (60) 

berikut ini, 

   ѱ( )   ∫    (|ѱ (   )|
  |ѱ (   )|

 )                 (  )
 

  

 

5. Pengolahan hasil numerik 

Hasil numerik dalam bentuk text file yang diperoleh dari proses 

komputasi diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Hasil yang diperoleh antara lain adalah evolusi kerapatan probabilitas, 

ekspektasi posisi serta nilai koefisen transmisi dan refleksi paket 

gelombang pada potensial halang. Sedangkan grafik pada jurnal referensi 

diolah terlebih dahulu menggunakan Enguage Digitizer. Selanjutnya 
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dibuat grafik perbandingan nilai probabilitas dan ekpektasi posisi paket 

gelombang yang telah didapatkan dengan hasil dari jurnal referensi. 

 

6. Analisis dan interpretasi hasil numerik 

Setelah semua hasil numerik diproses, selanjutnya dilakukan analisis 

terkait probabilitas paket gelombang, nilai ekspektasi posisi, serta nilai 

koefisien transmisi dan refleksi paket gelombang relativistik pada 

potensial tangga. Interpretasi data mengacu pada kesesuaian antara 

referensi dengan hasil komputasi menggunakan metode FDTD. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Metode Numerik 

Metode numerik yang didapatkan dalam penelitian ini adalah metode finite 

difference time domain (FDTD) untuk persamaan Dirac dimensi 1+1 dengan 

pemisahan komponen riil dan imajiner setiap spinor. Bentuk grid yang digunakan 

untuk membuat algoritma numerik adalah perpindahan setengah nilai pada 

koordinat ruang dan waktu. 

Persamaan numerik yang diperoleh telah berhasil diaplikasikan untuk 

membuat simulasi paket gelombang secara komputasi dengan kestabilan yang 

baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas paket gelombang ternormalisasi 

pada persamaan (57) yang selalu mendekati satu dengan error kurang dari 0,01% 

seperti pada Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Perubahan nilai probabilitas paket gelombang terhadap waktu 

(dalam satuan natural). 

 

Nilai error numerik yang ditunjukkan pada Gambar 5.1 memiliki pola 

bergelombang dengan nilai yang semakin kecil. Nilai probabilitas yang lebih dari 

satu pada hasil numerik tersebut disebabkan oleh adanya interferensi antara 

partikel dan anti-partikel dalam paket gelombang yang digunakan. 
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Dengan nilai probabilitas yang selalu mendekati satu dan error yang cukup 

kecil, disimpulkan bahwa kekekalan probabilitas pada hasil numerik yang 

didapatkan telah terpenuhi, sehingga simulasi dapat dilakukan. Kode program 

untuk simulasi dalam bahasa Java terlampir dalam lampiran 3. 

 

5.2 Validasi Hasil Numerik 

Untuk menguji keakuratan hasil penelitian, dibutuhkan validasi dengan 

referensi dari penelitian sebelumnya. Referensi yang digunakan sebagai 

pembanding adalah data nilai kerapatan probabilitas paket gelombang relativistik 

yang dipublikasikan oleh Thaller dengan momentum sebesar 0,75 dan kuadrat 

perubahan momentum sebesar 0,125. Perbandingan hasil metode FDTD dengan 

referensi dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Perbandingan hasil numerik menggunakan metode FDTD 

dengan referensi. 

 

Hasil numerik yang diperoleh dengan metode FDTD untuk kerapatan 

probablitas sangat sesuai dengan hasil pada referensi. Penyebaran probabilitas 

paket gelombang relativistik terbagi menjadi dua bagian dengan arah perambatan 

yang berlawanan. 

Paket gelombang dengan amplitudo probabilitas yang lebih besar merambat 

ke arah x positif sedangkan bagian yang lebih kecil merambat ke arah x negatif. 
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Pemisahan kerapatan probabilitas paket gelombang menjadi dua bagian 

diakibatkan oleh adanya massa paket gelombang (m=1).  

Jika nilai momentum dan besarnya perubahan momentum yang diberikan 

pada paket gelombang sangat kecil, pemisahan paket gelombang menjadi dua 

bagian tidak terjadi. Paket gelombang ini kembali menjadi paket gelombang untuk 

partikel tunggal. Hal ini sesuai dengan teori kuantum non-relativistik. Bentuk 

evolusi paket gelombang dengan momentum kecil (p=0,00001 dan dp=0,05) ini 

dapat dilihat pada Gambar 5.3, 

 

Gambar 5.3 Evolusi gelombang dengan momentum kecil (p=0,00001 dan 

dp=0,05). 

 

Dari Gambar 5.3 tersebut, diketahui bahwa penyebaran paket gelombang 

sangat besar dengan kecepatan rambat gelombang yang sangat rendah. Pada 

waktu t=500 dan t=1000 (dalam satuan natural), paket gelombang ini terlihat 

seperti masih pada posisi awal. Probabilitas paket gelombang di titik awal 

menurun terhadap waktu dan mengalami penyebaran pada koordinat ruang. Hasil 

numerik yang diperoleh dengan metode FDTD sesuai dengan hasil analitik. 

Untuk paket gelombang yang tidak memiliki momentum awal, menurut 

hukum I Newton, seharusnya berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan 

kecepatan konstan. Namun hal ini tidak terjadi pada paket gelombang persamaan 
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Dirac. Paket gelombang dari persamaan (59) tidak memiliki momentum awal, 

namun hasil numerik nilai ekspektasi posisi paket gelombang tersebut berosilasi 

dengan titik seimbang yang bergeser kearah x positif seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 5.4. Osilasi paket gelombang ini diakibatkan oleh adanya 

interferensi antara partikel dan anti-partikel yang berada pada satu tempat dan 

waktu yang sama. Osilasi paket gelombang ini disebut sebagai fenomena 

zitterbewegung. 

 

 

Gambar 5.4 Nilai ekspektasi posisi paket gelombang tanpa momentum 

yang berosilasi menunjukkan terjadinya fenomena zitterbewegung. 

 

Secara teoritis, keberadaan partikel dan anti-partikel pada tempat dan waktu 

yang sama akan mengakibatkan terjadinya annihilasi atau pemusnahan. Namun 

karena paket gelombang selalu ada, peristiwa lain yang mungkin terjadi adalah 

kreasi atau penciptaan. Pergantian proses pemusnahan dan penciptaan 

menyebabkan terjadinya osilasi pada paket gelombang tersebut. Sedangkan 

terjadinya pergeseran nilai ekspektasi posisi paket gelombang kearah sumbu x 

positif terjadi akibat penggunaan paket gelombang dalam bentuk ke-nol (zeroth 

order) dengan keadaan awal yang diatur terlebih dahulu seperti pada persamaan 

Schrodinger dalam mekanika kuantum non-relativistk (Park, 2012). 
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5.3 Aplikasi pada Potensial Tangga 

Paket gelombang yang melewati potensial tangga akan mengalami dua 

keadaan yaitu transmisi dan refleksi. Pada mekanika kuantum non-relativistik, 

semakin tinggi nilai potensial tangga yang digunakan, maka gelombang yang 

diteruskan akan semakin kecil (koefisien transmisi semakin kecil) dan akan 

menjadi nol pada potensial yang sangat besar. 

Hal ini tidak berlaku pada mekanika kuantum relativistik. Pada potensial 

yang kecil (lebih kecil dari energi yang dimiliki paket gelombang) dengan selisih 

antara energi paket gelombang dengan besar potensial lebih besar dari massa 

paket gelombang tersebut, transmisi akan terjadi sama dengan pada kasus non-

relativistik. Namun, jika selisih antara energi yang dimiliki paket gelombang 

dengan besar potensial tangga lebih kecil dari massa paket gelombang, transmisi 

tidak terjadi. Transmisi akan terjadi lagi pada potensial yang berada dalam rentang 

Klein. Menurut Klein paradox, pada potensial yang besar tersebut, adanya paket 

gelombang yang ditransmisikan mengindikasikan keberadaan antipartikel. 

Besarnya perubahan besar koefisien transmisi dan refleksi terhadap besar 

potensial tangga dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

 

Gambar 5.5 Nilai koefisien transmisi dan refleksi untuk paket gelombang yang 

melewati potensial tangga. 
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Dari Gambar 5.5 tersebut, diketahui bahwa hasil numerik yang didapatkan 

menggunakan metode FDTD sesuai dengan referensi sebelumnya dari jurnal yang 

dipublikasikan oleh Fillion (2012). Jumlah koefisien transmisi dan refleksi selalu 

mendekati satu sehingga kekekalan probabilitas terpenuhi. Adanya transmisi pada 

potensial yang berada pada rentang Klein pada Gambar 5.5 menunjukkan 

terjadinya fenomena Klein paradox. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, 

1. Metode numerik yang didapatkan adalah metode FDTD dengan 

pemisahan komponen riil dan imajiner yang digambarkan dalam skema 

perpindahan setengah nilai pada koordinat ruang dan waktu. 

2. Validasi hasil numerik dengan referensi membuktikan bahwa persamaan 

numerik yang didapatkan dengan menggunakan metode FDTD sudah 

akurat. 

3. Aplikasi pada paket gelombang tanpa momentum menunjukkan 

terjadinya fenomena zitterbewegung, sedangkan pada potensial halang 

berhasil mensimulasikan terjadinya Klein paradox dan untuk paket 

gelombang dengan momentum rendah, solusi numerik persamaan Dirac 

yang didapatkan menggunakan metode FDTD konsisten dengan 

mekanika kuantum non-relativistik. 

 

6.2 Saran 

Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan solusi numerik 

persamaan Dirac dimensi 2+1 dan 3+1 menggunakan metode FDTD. 
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Lampiran 1: Validasi evolusi fungsi gelombang referensi dengan hasil numerik 

menggunakan metode FDTD. 

 

Perbandingan hasil metode FDTD dengan referensi pada t=0 
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Lampiran 2: Kode program dengan Bahasa C++ 
//Program ini dapat dijalankan pada aplikasi DevCpp atau Notepad++ 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <complex> 
#include <fstream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    int i, n; 
    double j, k; 
    double dx=0.1; 
    double dt=0.1*dx; 
    double m; 
    double E; 
    double x, t, p0, dp; 
    double psi1R[801]; 
    double psi1I[801]; 
    double psi4R[801]; 
    double psi4I[801]; 
     
    double psi1I2[801]; 
    double psi1R2[801]; 
    double psi4I2[801]; 
    double psi4R2[801]; 
     
    double v[801]; 
    double c=dt/dx; 
      
    //probabilitas 
    ofstream prob; 
    prob.open ("Probabilitas.txt");                
     
    //ekspektasi posisi 
    ofstream ekspektasi; 
    ekspektasi.open ("ekspektasi x.txt");  
     
    //reflektansi psi 1 
    ofstream reflek1; 
    reflek1.open ("Reflektansi psi1.txt");  
     
    //reflektasni psi 4 
    ofstream reflek4; 
    reflek4.open ("Reflektansi psi4.txt");  
     
    //reflektansi psi 1 
    ofstream trans1; 
    trans1.open ("Transmisi psi1.txt");  
    //reflektasni psi 4 
    ofstream trans4; 
    trans4.open ("Transmisi psi4.txt");  
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    //nolkan semua 
    for(i=0; i<=799; i++) 
        { 
              psi1R[i]=0; 
              psi4R[i]=0; 
               
              psi1I[i]=0; 
              psi4I[i]=0; 
               
              v[i]=0; 
        } 
     
    n=0; 
    m=1; 
    E=1.25; 
    p0=0.75; 
    dp2=0.125; 
     
    double dp2=dp*dp; 
     
    //Dirac wave packet 
    for(i=100;i<700;i++){ 
          t = 0.0; 
          x = (i-400)*dx; 
               
        //complex <double> ta (-x*x/2,0); // Relativistik wave packet without 

momentum 
        complex <double> ta (-dp2*x*x/2,p0*x); 
        ta=exp(ta); 
         
        psi1R[i]=real(ta); 
        psi1I[i]=imag(ta); 
         
        psi4R[i]=real(ta); 
        psi4I[i]=imag(ta); 
         
        } 
     // ---Mulai Looping--- 
while(true){ 
     n++; //setiap pertambahan n menjadi n+1, psi1R dan psi4I berpindah dari t 

ke t+dt sedangkan psi1I dan psi4R berpindah dari (t+1/2) ke 
(t+1/2+dt) 

      
     ekspektasi <<"t = " <<n*dt <<" : "; 
     prob <<"t = " <<n*dt <<"\n"; 
        
     for(i=0; i<=799; i++){ 
       j=psi1R[i]*psi1R[i]+psi1I[i]*psi1I[i]+psi4R[i]*psi4R[i]+psi4I[i]*psi4I[i]; 
        
       ekspektasi <<j*(i-400)*dx <<" | "; //ekspektasi posisi 
       prob <<j <<" | ";       //Probabilitas 
   
       //cout <<j <<" | "; 
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     } 
     ekspektasi <<"\n"; 
     prob <<"\n"; 
      
     //POTENSIAL 
    for(i=450; i<=799; i++){ 
       v[i]=0; 
     } 
     
     //SPINOR 1 RIIL 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1R[i]=psi1R[i]-c*(psi4R[i+1]-psi4R[i])+dt*(v[i]+m)*psi1I[i]; 
     } 
     //SPINOR 4 IMAGINER 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4I[i]=psi4I[i]-c*(psi1I[i]-psi1I[i-1])-dt*(v[i]-m)*psi4R[i]; 
     } 
      
     //SPINOR 1 IMAGINER 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I2[i]=0.5*psi1I[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I[i]=psi1I[i]-c*(psi4I[i+1]-psi4I[i])-dt*(v[i]+m)*psi1R[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I2[i]+=0.5*psi1I[i]; 
     } 
     //SPINOR 4 RIIL 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R2[i]=0.5*psi4R[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R[i]=psi4R[i]-c*(psi1R[i]-psi1R[i-1])+dt*(v[i]-m)*psi4I[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R2[i]+=0.5*psi4R[i]; 
     } 

//huruf i pada array menunjukkan posisi pada koordinat ruang, setiap 
perpindahan dari i menjadi i+1, nilai psi1R, psi1I, psi4R dan psi4I 
berpindah dari x menjadi x+dx 

} 
    prob.close(); 
    ekspektasi.close(); 
    reflek1.close(); 
    reflek4.close(); 
    trans1.close(); 
    trans4.close();   
    cin.get(); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Lampiran 3: Kode Program dengan Bahasa Java 
//Program ini dapat dijalankan pada aplikasi NetBeans IDE 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
class Skripsi extends Canvas implements Runnable{ 
    int i, j, j2; 
    int k, k2, n; 
    double dx=0.1; 
    double dt=0.1*dx; 
    double m=1; 
    double x, t, p0, dp; 
     
    double[] psi1R = new double [801]; 
    double[] psi1I = new double [801]; 
    double[] psi4R = new double [801]; 
    double[] psi4I = new double [801]; 
     
    double[] psi1R2 = new double [801]; 
    double[] psi1I2 = new double [801]; 
    double[] psi4R2 = new double [801]; 
    double[] psi4I2 = new double [801]; 
     
    double[] v = new double [801]; 
    double c=dt/dx; //untuk stabilitas c<=1 
     
   Skripsi() { 
      setSize(799,400); // the Canvas is 799 pixels square 
      JFrame pictureFrame = new JFrame("Dirac 1D"); 
      Panel canvasPanel = new Panel();  
      canvasPanel.add(this); // add the Canvas to the Panel 
      pictureFrame.add(canvasPanel); 
      pictureFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
      pictureFrame.pack(); 
      pictureFrame.setVisible(true); 
} 
 
   public void paint(Graphics g){ 
    for(int i=0; i<799; i++){ 
        j = (int) ((psi1R[i]*psi1R[i] + psi1I2[i]*psi1I2[i] + psi4R2[i]*psi4R2[i] + 

psi4I[i]*psi4I[i])*200.0); 
        j2 = (int) ((psi1R[i+1]*psi1R[i+1] + psi1I2[i+1]*psi1I2[i+1]+ 

psi4R2[i+1]*psi4R2[i+1] + psi4I[i+1]*psi4I[i+1])*200.0); 
         
        g.setColor(Color.blue); g.drawLine(i,390-j,i+1,390-j2); 
         
        g.setColor(Color.black); 
        g.drawLine(i,390-(int)v[i]*10,i,390-(int)v[i]*10); //potensial 
        }     
 }     
    public void run(){ 
        for(i=0; i<=799; i++) 
        { 
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              psi1R[i]=0; 
              psi4R[i]=0; 
               
              psi1I[i]=0; 
              psi4I[i]=0; 
               
              v[i]=0; 
        } 
        
      
     
//batas pinggir 
    psi1R[0]=0; 
    psi4R[0]=0; 
    psi1R[800]=0; 
    psi4R[800]=0; 
     
    psi1I[0]=0; 
    psi4I[0]=0; 
    psi1I[800]=0; 
    psi4I[800]=0; 
     
    n=0; 
     
    //Gaussian wave packet 
       dp = 0.25; 
       p0 = 1;                  // p^2=E^2/c^2-m^2*c^2 
 
       Complex ta, tb, tc, ctemp; 
     
       double x0 = 400*dx; 
       double p02 = p0*p0; 
       double dp2 = dp*dp; 
 
   for(i=100;i<700;i++){ 
          t = 0.0; 
          x = (i-400)*dx; 
///*           
          //Zeroth order wave packet 
          ta = new Complex(-dp2*x*x/2.0, -p02*t/2.0 + p0*x); 
          tb = new Complex(1.0, dp2*t); 
          ta = ta.divide(tb); 
          ta = ta.exp(); 
 
          tc = new Complex(dp,0.0); 
   tc = tc.divide(tb); 
          tc = tc.sqrt(); 
     
          tc = tc.multiply(ta);       
           
          psi1I[i]= ta.imaginary(); 
          psi4R[i]= ta.real(); 
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          t = dt/2.0; 
          x = (i-400)*dx; 
        

//Zeroth order wave packet 
          ta = new Complex(-dp2*x*x/2.0, -p02*t/2.0 + p0*x); 
          tb = new Complex(1.0, dp2*t); 
           
          ta = ta.divide(tb); 
          ta = ta.exp(); 
 
          tc = new Complex(dp,0.0); 

tc = tc.divide(tb); 
          tc = tc.sqrt(); 
     
          tc = tc.multiply(ta);  
           
          psi1R[i]= ta.real(); 
          psi4I[i]= ta.imaginary();                  //   */ 
  
/* 
     //Dirac wave packet 
          //ta = new Complex (-x*x/16,0); \\Rest state 
          //ta = new Complex (-x*x/16,-3*x/4); // relativistic wave packet with positive 

momentum 
          ta = ta.exp(); 
 
          psi1R[i]= ta.real(); 
          psi1I[i]= ta.imaginary(); 
           
          psi4R[i]= ta.real(); 
          psi4I[i]= ta.imaginary(); 
      
   //*/ 
   } 
           
while(true){ 
    n++; 
     //POTENSIAL 
    for(i=0; i<=200; i++){ 
       v[i]=0;                      //satuan dalam mc^2 
     } 
    for(i=300; i<=600; i++){ 
       v[i]=0; 
     }  
    for(i=550; i<=799; i++){ 
       v[i]=0; 
     } 
     
     //SPINOR 1 RIIL 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1R[i]=psi1R[i]-c*(psi4R[i+1]-psi4R[i])+dt*(v[i]+m)*psi1I[i]; 
     } 
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     //SPINOR 4 IMAGINER 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4I[i]=psi4I[i]-c*(psi1I[i]-psi1I[i-1])-dt*(v[i]-m)*psi4R[i]; 
     } 
      
     //SPINOR 1 IMAGINER 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I2[i]=0.5*psi1I[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I[i]=psi1I[i]-c*(psi4I[i+1]-psi4I[i])-dt*(v[i]+m)*psi1R[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi1I2[i]+=0.5*psi1I[i]; 
     } 
      
     //SPINOR 4 RIIL 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R2[i]=0.5*psi4R[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R[i]=psi4R[i]-c*(psi1R[i]-psi1R[i-1])+dt*(v[i]-m)*psi4I[i]; 
     } 
     for(i=1; i<=799; i++){ 
        psi4R2[i]+=0.5*psi4R[i]; 
     } 
      
     if(n%30 == 0){ 
     //if(n*dt <= 10){ 
        repaint(); 
        try{Thread.sleep(20);} catch(InterruptedException e){} 
     }//} 
}  
} 
public static void main(String[] arg) { 
Skripsi s = new Skripsi(); 
s.run(); 
    } 
} 
 
//Untuk dapat menjalankan perintah complex, tambahkan code yang terlampir 
dalam lampiran 4 berikut dalam file yang berbeda namun tetap dalam 1 folder. 
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Lampiran 4: Kode library complex dalam bahasa Java 
// Complex.java 
/* 
 * Copyright (c) 2003 Jon S. Squire.  All Rights Reserved. 
 */ 
 
public class Complex extends Object 
{ 
  double x, y; // Cartesian representation of complex 
 
  /** cartesian coordinates real and imaginary are NaN */ 
  public Complex(){x=0; y=0;} 
 
  /** construct a copy of a Complex object */ 
  public Complex(Complex z){x=z.real(); y=z.imaginary();} 
 
  /** real value, imaginary=0.0 */ 
  public Complex(double x){this.x=x; y=0.0;} 
 
  /** cartesian coordinates real and imaginary */ 
  public Complex(double x, double y){this.x=x; this.y=y;} 
 
  /** extract the real part of the complex number */  
  public double real(){return this.x;} 
 
  /** extract the imaginary part of the complex number */ 
  public double imaginary(){return this.y;} 
 
  /** add complex numbers */  
  public Complex add(Complex z){return new Complex 
                                (this.x+z.x, this.y+z.y);} 
 
  /** add a double to a complex number */ 
  public Complex add(double d){return new Complex 
                                (this.x+d, this.y);} 
 
  /** subtract z from the complex number */ 
  public Complex subtract(Complex z){return new Complex 
                                     (this.x-z.x, this.y-z.y);} 
 
  /** subtract the double d from the complex number */ 
  public Complex subtract(double d){return new Complex 
                                     (this.x-d, this.y);} 
 
  /** negate the complex number */ 
  public Complex negate(){return new Complex(-this.x, -this.y);} 
 
  /** multiply complex numbers */  
  public Complex multiply(Complex z){return new Complex 
                          (this.x*z.x-this.y*z.y, 
                           this.x*z.y+this.y*z.x);} 
 
  /** multiply a complex number by a double */ 
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  public Complex multiply(double d){return new Complex(this.x*d,this.y*d);} 
 
  /** divide the complex number by z */ 
  public Complex divide(Complex z){double r=z.x*z.x+z.y*z.y; 
                                   return new Complex 
                                   ((this.x*z.x+this.y*z.y)/r, 
                                    (this.y*z.x-this.x*z.y)/r);} 
 
  /** divide the complex number by the double d */ 
  public Complex divide(double d){return new Complex(this.x/d,this.y/d);} 
 
  /** invert the complex number */ 
  public Complex invert(){double r=this.x*this.x+this.y*this.y; 
                          return new Complex(this.x/r, -this.y/r);} 
 
  /** conjugate the complex number */ 
  public Complex conjugate(){return new Complex(this.x, -this.y);} 
 
  /** compute the absolute value of a complex number */ 
  public double abs(){return  Math.sqrt(this.x*this.x+this.y*this.y);} 
 
  /** compare complex numbers for equality */ 
  public boolean equals(Complex z){return (z.x==this.x) && 
                                          (z.y==this.y);} 
 
  /** compute e to the power of the complex number */ 
  public Complex exp(){double exp_x=Math.exp(this.x); 
                       return new Complex 
                       (exp_x*Math.cos(this.y), 
                        exp_x*Math.sin(this.y));} 
 
  /** compute the square root of the complex number */ 
  public Complex sqrt(){double r=Math.sqrt(this.x*this.x+this.y*this.y); 
                        double rpart=Math.sqrt(0.5*(r+this.x)); 
                        double ipart=Math.sqrt(0.5*(r-this.x)); 
                        if(this.y<0.0) ipart=-ipart; 
                        return new Complex(rpart,ipart);} 
 
 public static void main(String[] arg) { 
 
    Complex z; 
     
       z = new Complex(2.0, 5.0); 
       z = z.sqrt(); 
     
    System.out.println(z.real() + "   " + z.imaginary()); 
     
    } 
} 


