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mengenai persebarakan konstanta dielektrik pada obyek,
juga dapat memberikan iinformasi mengenai kerusakan,
persebaran kelembapan, dan retakan pada kayu [2].
Rekronstruksi citra berbasis gelombang mikro adalah
salah satu teknik pencitraan tomografi dimana obyek
diterangi dengan gelombang mikro dari berbagai arah.
Teknik tersebut telah menjadi salah satu teknik tomografi
yang menjanjikan karena memiliki beberapa keuntungan
seperti murah, mudah, dan aman untuk digunakan [4] [5].
Selain itu teknik berbasis gelombang mikro
memungkinkan tersedianya informasi terkait persebaran
sifat dielektrik dari sebuah obyek, yang tidak dapat
didapatkan dari teknik lainnya [2] [4].
Pada makalah ini, rekronstruksi citra berbasis
gelombang mikro diusulkan untuk aplikasi pendeteksi
kekeroposan pohon dengan menggunakan obyek kayu
sebagai representatif pohon. Antena penerima mengukur
parameter S hasil transmisi gelombang mikro dari antena
pengirim yang tersebar oleh obyek. Vector Network
Analyzer (VNA) digunakan sebagai alat untuk
mengirimkan dan mengukur gelombang mikro yang
berputar mengelilingi obyek. Data yang terukur kemudian
diolah menjadi citra rekronstruksi menggunakan Algebraic
Recronstruction Technique (ART). Hasil dari pendekatan
ini dievaluasi menggunakan data sintetis hasil simulasi dan
hasil awal dari rekronstruksi citra. Makalah ini terdiri dari
empat bagian, yaitu I. Pendahuluan. II. Metode. III. Hasil
dan Diskusi, IV. Kesimpulan, beserta Daftar Pustaka

Abstrak— Pada makalah ini, desain dari sebuah sistem
rekonstruksi citra menggunakan gelombang mikro
diusulkan untuk aplikasi pendeteksi kekeroposan pohon.
Sistem rekronstruksi yang diusulkan terdiri dari alat
pemancar dan penerima gelombang mikro yang berputar
mengelilingi suatu obyek, dalam hal ini sebuah kayu sebagai
representatif pohon. Sistem ini memiliki tujuan akhir untuk
mendapatkan citra dari struktur internal obyek tanpa harus
merusak obyek itu sendiri dengan menggunakan gelombang
mikro yang dihasilkan oleh Vector Network Analyzer.
Antena penerima mengukur parameter S hasil transmisi
gelombang mikro dari antena pengirim yang tersebar oleh
obyek. Pengukuran yang dilakukan oleh antena penerima di
sekeliling obyek ini kemudian diproses menggunakan
algoritma Algebraic Reconstruction Technique (ART) untuk
menghasilkan citra mengenai lokasi dan bentuk dari obyek.
Hasil dari pendekatan ini dievaluasi menggunakan data
sintetis hasil simulasi dan hasil awal dari rekronstruksi citra.
Kata kunci—rekronstruksi citra, gelombang
algoritma ART, pendeteksi kekeroposan pohon.

mikro,

I. PENDAHULUAN
Tomografi adalah sebuah teknik pencitraan suatu obyek
dari data transmisi atau pantulan yang dikumpulkan dengan
menerangi obyek dari berbagai arah. Teknik tomografi
tersebut bertujuan untuk merekronstruksi gambar dari
struktur internal suatu obyek tanpa merusak obyek tersebut,
sehingga tomografi memerankan peran penting dalam
berbagai bidang seperti medis dan indutri kayu. Secara
dasar, cira tomografi adalah sebuah rekronstruksi gambar
dari hasil proyeksi yang diberikan pada sudut-sudut
tertentu sehingga didapatkan informasi dari energi yang
ditransmisikan selama proyeksi [1].
Beberapa teknik tomografi seperti x-ray, ultrasonik,
dan thermal telah digunakan untuk mendeteksi kerusakan
pada pohon. Teknik x-ray dapat digunakan untuk
mendeteksi variasi masa jenis dan komposisi kayu,
sedangkan teknik thermal tomografi mendeteksi dengan
skala citra yang lebih besar yaitu knot kayu, distribusi
kelembapan, arah jaringan kayu dsb [2]. Teknik tomografi
ultrasonik berhasil mendeteksi anomali kecil dalam
struktur kayu, namun sinyal ultrasonik tidak berhasil
memberikan hasil yang baik untuk area kayu yang
mengalami kerusakan karena sinyal ultrasonik cenderung
menghindari area tersebut [3]. Teknik tomografi berbasis
gelombang mikro selain dapat memberikan informasi

II. METODE
A. Model Forward
Model forward memodelkan bagaimana energi atau
sinyal terhambur yang akan terukur jika suatu obyek
disinari dengan gelombang mikro. Pada model forward,
medan listrik direpresentasikan mendekati kondisi yang
sebenarnya. Area latar belakang dimodelkan sebagai
medium homogen dengan permitivitas dielektrik relatif 𝜀𝐷 ,
konduktivitas 𝜎𝐷 , dan permeabilitas 𝜇𝐷 . Permitivitas
dielektrik relatif dari obyek diasumsikan sebagai 𝜀𝑟 (𝑟 ′ ) dan
konduktivitas obyek sebagai 𝜎(𝑟 ′ ) di dalam area investigasi
𝐷. Fungsi kontras 𝜀𝛿 (𝑟 ′ ) yang merepresentasikan selisih
antara konstanta dielektrik dari medium area latarbeakang
dengan konstanta dielektrik obyek, didefinisikan sebagai
[6]:
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[
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Model forward scalar yang merepresentasikan antara
medan terhambur denga profil dielektrik obyek dapat
didefinisikan sebagai berikut [6]:

1 −(𝑆11 𝑆22 − 𝑆12 𝑆21 )
𝑇12
]=
[
𝑇22
−𝑆22
𝑆21

𝑆11
]
1

(4)

Data parameter T tersebut digunakan untuk proses deembedding dengan membuang karakteristik dari perangkat
uji yang digunakan, dengan persamaan seperti berikut:

(2)

𝑟
𝐸 𝑆 (𝑟𝑛𝑡 , 𝑟𝑚𝑟 ) = 𝑄𝑘02 ∫ [𝑎𝑚
∙ 𝐺(𝑟𝑚𝑟 , 𝑟 ′ )]
𝐷

−1

∙ [𝐺(𝑟 ′ , 𝑟𝑛𝑡 ) ∙ 𝑎𝑛𝑡 ]𝜀𝛿 (𝑟 ′ )𝑑𝑟 ′

[𝑇𝑜𝑏𝑦𝑒𝑘 ] = [𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ] [𝑇𝑜𝑏𝑦𝑒𝑘+𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ]

dengan Q adalah konstanta yang bergantung pada
𝑟 dan 𝑎 𝑡 adalah unit
karakteristik antena yang digunakan, 𝑎𝑚
𝑛
vector yang merepresentasikan orientasi menerima dan
transmisi, 𝑘0 adalah wavenumber di dalam 𝐷 dengan 𝑘0 =
𝑤 √𝜇0 𝜀0 , dan 𝐺 adalah fungsi Green.

𝑬𝑆 = 𝑳 ∙ 𝜺𝜹 (𝒓′ )

𝑆
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D. Pengolahan Data
Diagram blok pengolahan data pada skema makalah ini
terlampir pada Gambar 1. Data parameter S hasil
pengukuran sistem dproses menggunakan proses deembedding untuk menghasilkan data parameter S obyek
yang sesungguhnya. Dari hasil data parameter S tersebut,
data parameter S21 kemudian diambil untuk disusun
menjadi kolom proyeksi sesuai sudut proyeksi yang
digunakan untuk pengambilan masing-masing data
parameter S.
Selanjutnya kanvas untuk menghasilkan rekronstruksi
citra dipersiapkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Matrix operator linear 𝑳 pada persamaan (3) dibuat sesuai
dengan ukuran kanvas. Parameter S21 yang didapat
merupakan 𝑬𝑆 pada persamaan (3). Sedangkan vektor
𝜺𝜹 (𝒓′ ) diperoleh dengan menyelesaikan persamaan (3)
menggunakan algoritma ART untuk sekian iterasi sebelum
ditampilkan sebagai citra hasil akhir rekronstruksi.
Diagram blok algoritma ART dapat dilihat pada
Gambar 2. Untuk nilai awal kanvas tidak diketahui,
sehingga diasumsikan semua bagian pada kanvas bernilai
0. Kemudian dilakukan proyeksi forward denga
mengalikan kanvas 𝜺𝜹 (𝑟 ′ ) dengan matriks operasi 𝑳. Hasil
perkalian tersebut, yang antara lain sudah berupa hasil
proyeksi atau sonogram, dikurangkan dengan matriks hasil
pengukuran parameter S yang didapat dari simulasi.
Setelah dilakukan pengurangan, kemudian dilakukan
inversi matriks sehingga kanvas yang didapatkan kembali
berbentuk gambar atau phantom. Hasil inversi ini
kemudian ditambahkan ke kanvas lama, yang pada iterasi
pertama kanvas pertama adalah kosong, sehingga
didapatkan kanvas hasil iterasi pertama.

(3)
𝐸𝑆,

dengan
adalah data yang berkaitan dengan
𝑳 adalah
matrix dari operator linear, dan 𝜺𝜹 (𝑟 ′ ) adalah vector yang
tidak diketahui terkait dengan 𝜀𝛿 (𝑟 ′ ). Pada makalah ini,
matrix 𝜺𝜹 (𝒓′ ) diselesaikan dengan menggunakan teknik
regularisasi bernama ART. Metode ini menyelesaikan satu
persamaan pada satu waktu selama iterasi menggunakan
aturan perbarui [8] [9]:
𝜺𝒌+𝟏
= 𝜺𝒌𝜹 + µ[𝑳𝒊 (𝑬𝒔𝒊 − 𝑳𝒊 ∙ 𝜺𝒌𝜹 )⁄‖𝑳𝒊 ‖2 ]
𝜹

(5)

dengan 𝑇𝑜𝑏𝑦𝑒𝑘+𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 adalah parameter T untuk
kondisi pengukuran obyek tes beserta background,
𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 adalah parameter T untuk pengukuran kosong
tanpa obyek, dan 𝑇𝑜𝑏𝑦𝑒𝑘 adalah parameter T untuk obyek
saja. Hasil akhir yang akan digunakan untuk pengolahan
data adalah parameter S untuk obyek saja, yang didapatkan
dengan persamaan berikut:

B. Model Inverse
Pada pemodelan inverse, dilakukan rekronstruksi untuk
memprediksi citra berdasarkan sinyal terhambur yang
terukur dari hasil proyeksi. Masalah pada model inverse
adalah bagaimana merekronstruksi 𝜀𝛿 berdasarkan inversi
dari persamaan (2).
Salah satu metode untuk menyelesaikan model inverse
adalah dengan mendiskritisasi persamaan (2) menjadi
sebuah sistem linear sebagai berikut [7]:

𝑬𝑆

𝑇11
𝑇21

(3)

dengan µ adalah parameter relaksasi. Metode ini
menggunakan parameter relaksasi bernilai µ ∈ (0,2) dan
µ = 1 digunakan pada makalah awal metode ini digunakan
[8].

C. Sistem Pengukuran
Untuk mendapatkan karakteristik obyek yang
sebenarnya dari sinyal terhambur yang terukur, digunakan
sebuah teknik bernama hybrid de-embedding [10]. Teknik
tersebut menggabungkan antara data simulasi struktur
model perangkat uji yag dipakai dengan data simulasi atau
pengukuran secara eksperimental. Struktur sistem uji
disimulasikan untuk mendapatkan data parameter S yang
kemudian diubah menjadi parameter T dengan persamaan
berikut:
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antena penerima dengan obyek adalah 2𝜆. Antena pengirim
dan penerima kemudian diputar mengelilingi obyek untuk
36 titik pengukuran, sehingga diperoleh data pengukuran
untuk setiap 10 derajat perputaran. Data parameter S dari
simulasi kosong dan simulasi dengan obyek kemudian di
konversikan menjadi parameter T untuk dilakukan proses
de-embedding. Data parameter S hasil de-embedding
tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma ART.
Rekronstruksi pada makalah ini menggunakan komputer
dengan prosesor Intel Core i5 dengan memori 8 GB RAM.
Citra hasil rekronstruksi yng didapat terlihat pada
Gambar 4 untuk lubang berbentuk lingkaran (silinder) dan
Gambar 5 untuk lubang berbentuk persegi (kubus). Citra
hasil rekronstruksi tersebut menggambarkan lubang yang
berada pada kayu, yang direpresentasikan dengan garis
putus-putus. Sedangkan garis padat menggambarkan
ukuran kayu yang sebenarnya. Dari gambar terlihat bahwa
bentuk luar dari lubang dapat dikenali dengan cukup baik,
namun bagian dalam dari lubang tidak tergambarkan
dengan baik. Selain itu iterasi ART menyebabkan adanya
bayangan yang tidak diinginkan, sehingga jika terdapat
lubang atau perbedaan dielektrik yang kecil akan sulit
untuk dikenali. Bentuk sudut dari lubang kotak pun tidak
tergambarkan dengan akurat secara kuantitatif, walaupun
secara penilaian kualitatif masih dapat dikenali sebagai
pentuk persegi. Hal tersebut mungkin disebabkan karena
model forward yang digunakan mengabaikan mekanisme
hamburan banyak.

De-embedding data
pengukuran
Parameter S21 disusun
menjadi kolom proyeksi
Inisiasi matrix linear
persamaan (3) berdasarkan
ukuran kanvas
Rekronstruksi
menggunakan ART
Menampilkan citra hasil
rekronstruksi

Gambar 1. Diagram Blok Algoritma Pengolahan Data

Inisialisasi
gambar
kanvas
kosong (X=0)
Kanvas baru
ditambahkan
ke kanvas
lama

Inversi kanvas

Proyeksi
forward
kanvas

Pengurangan
sinogram –
proyeksi

Gambar 2. Diagram Blok Algoritma ART

III. HASIL DAN DISKUSI

Gambar 3. Diagram Blok dari Sistem

Pada makalah ini telah dilakukan simulasi untuk
menguji apakah sistem dapat mendeteksi dan mengukur
lubang yang berada pada obyek kayu sebagai representasi
pohon yang keropos. Pada sistem ini digunakan frekuensi
tunggal 1.5 GHz. Citra hasil rekronstruksi didapatkan
dengan membagi area investigasi menjadi 126 pixel. Tes
obyek yang digunakan adalah kayu dengan premitivitas
relatif 𝜀𝑟 = 2.4, konduktivitas elektrik σ = 0 s/m, dan
dielectric loss tangent 𝛿 = 0.0006 dengan lubang yang
dibuat dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Setiap tes
obyek memiliki diameter 6 cm dan tinggi 20 cm, dengan
lubang memiliki diameter 4 cm dan tinggi 20 cm. Setiap
gambar 2D yang diperoleh diasumsikan sama untuk tinggi
yang berbeda.
Simulasi sistem yang dibuat dapat terliihat pada
Gambar 3. Sistem terdiri dari antena pengirim dan
penerima yang mempropagasikan dan menerima
gelombang TM yang melewati tes obyek untuk
mendapatkan data parameter S. Jarak antara antena
pengirim dengan obyek adalah 4𝜆 sedangkan jarak antara

a.

Gambar 4. Rekronstruksi Citra untuk Lubang Lingkaran
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lanjut mengenai skema transmitter dan receiver yang
berbeda.
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IV. KESIMPULAN
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