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Abstrak 

 
Tomografi adalah teknik untuk merekonstruksi citra struktur 

internal objek dengan menggunakan sinyal atau gelombang 

yang dipancarkan dari beberapa sudut. Pada penelitian ini, 

rekonstruksi citra menggunakan teknik back-propagation 

menggunakan data proyeksi parallel-beam diusulkan. Teknik 

back-propagation mempertimbangkan efek difraksi ketika 

melakukan rekonstruksi citra tomografi. Data pengukuran 

dihasilkan dari proyeksi parallel-beam menggunakan frekuensi 

1,5 GHz, 3 GHz, dan 4,5 GHz. Dari tiga frekuensi gelombang 

mikro yang digunakan, dilakukan analisa dan evaluasi pada 

citra hasil rekonstruksi yang memberikan informasi lebih jelas 

perbedaan antara distribusi indeks bias kayu dan rongga yang 

ada didalamnya. 
 

1. Pendahuluan 
 
Tomografi adalah teknik untuk menghasilkan citra penampang 

dari suatu objek menggunakan data pengukuran sinyal atau 

gelombang yang dipancarkan dari beberapa sudut [1].  

Gelombang yang dipancarkan bisa berupa x-ray, 

ultrasound, maupun frekuensi radio dan gelombang mikro. 

Aplikasi tomografi menggunakan frekuensi radio telah 

digunakan untuk mendeteksi terowongan pada bawah tanah 

[2] dan [3]. Validasi tentang forward model dan penelitian 

tentang rekonstruksi citra tomografi berbasis sinyal gelombang 

mikro menggunakan metode iterative sudah dilakukan [4], [5], 

dan [6]. Pada penelitian tersebut dilakukan modifikasi pada 

komponen green function dan variasi permitivitas εδ. Algebraic 

Reconstruction Technique (ART), Conjugate Gradient (CG) 

dan Truncated Singular Value Decomposition (TSVD) 

digunakan untuk rekonstruksi citra dengan menggunakan data 

hasil pengukuran yang sedikit (sparse) dibandingkan dengan 

jumlah pixel yang harus diisi telah dilakukan oleh [4], [6], [7], 

[8] dan [9].  
Pada penelitian ini diusulkan rekonstruksi citra tomografi  

menggunakan implementasi back-propagation untuk 

menggambarkan objek kayu yang mempunyai lubang atau 

rongga didalamnya. Teknik tersebut dipilih karena 

mempertimbangkan efek difraksi ketika melakukan proses 

rekonstruksi. Data pengukuran proyeksi menggunakan 

konfigurasi proyeksi parallel-beam [10]. Efek difraksi 

diobservasi dari citra hasil rekonstruksi untuk setiap 

frekuensi yang digunakan. 

 
 
 

2. Rekonstruksi Citra Back-Propagation 
 
Teknik back-propagation adalah teknik rekonstruksi citra 

tomografi yang memanfaatkan Fourier diffraction theorem 

(FDT) [7], [9], dan [10]. Teorema tersebut 

mempertimbangkan efek difraksi yang terjadi ketika 

gelombang melewati objek target. Ide dari FDT adalah jika 

proyeksi gelombang yang melewati objek target diukur 

pada sudut tertentu dan dilakukan transformasi Fourier (TF) 

maka hasil transformasi Fourier tersebut akan sama dengan 

satu kurva busur dari transformasi dua dimensi (2D) dari 

fungsi yang merepresentasikan objek target [7]. 

Berdasarkan FDT dapat diambil kesimpulan bahwa struktur 

internal objek yang direpresentasikan sebagai fungsi objek 

dapat direkonstruksi dengan cara mengumpulkan hasil TF 

satu dimensi (1D) dari proyeksi dari berbagai sudut pada 

domain frekuensi lalu dilakukan inversi transformasi 

Fourier (ITF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1: Ilustrasi Fourier Diffraction Theorem. 
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3. Pengukuran dan Rekonstruksi 
 
Konfigurasi pengukuran keseluruhan ditunjukan seperti pada 

Gambar 1. Objek ditempatkan diantara antena pengirim Tx dan 

penerima Rx. Antena yang digunakan adalah patch persegi 

untuk frekuensi 1,5 Ghz, 3 Ghz, dan 4,5 Ghz. Sinyal yang 

dipancarkan dihubungkan dengan Vector Network Analyzer 

(VNA) dan disimpan pada komputer. Objek diputar per 10° 

untuk satu putaran penuh. Setiap sudut proyeksi dicuplik 

sebanyak 9 posisi. Pada penelitian ini digunakan 36 sudut 

transmitter dan 9 posisi receiver per sudut proyeksi sehingga 

terdapat 324 data pengukuran. Dari 324 data ini resolusi citra 

hasil rekonstruksi kurang rapat. Digunakan metode interpolasi 

cubic untuk meningkatkan resolusi [11]. Objek yang digunakan 

untuk target pada penelitian ini adalah batang pohon berlubang 

dengan ukuran 25 x 30 cm dan diameter rongga 5 cm. Bentuk 

objek batang kayu seperti pada Gambar 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Konfigurasi pengukuran proyeksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Objek batang kayu dan rongga. 

 

Hasil sinogram data untuk setiap frekuensi yang telah 

diinterpolasi ditunjukan pada Gambar 3. Sumbu X adalah 

sudut dalam satuan derajat dan sumbu Y adalah pixel. Hasil 

interpolasi untuk sudut dari 36 data menjadi 360 data dan 

posisi penerima dari 9 menjadi 80. Dari hasil sinogram 

tersebut kurang terlihat pola bentuk luaran kayu maupun 

rongga, khususnya pada bagian tengah per sudut proyeksi.  
Dari hasil rekonstruksi citra sinyal frekuensi 1,5 Ghz, tidak 
didapatkan informasi bentuk objek dengan baik. Hasil yang 

didapatkan hanya bentuk lingkaran, tidak seperti lekuk kayu 

pada Gambar 4 (a).  
Hasil yang lebih baik didapatkan pada frekuensi 3 Ghz, 

bentuk lekuk kayu terlihat menyerupai target. Sinogram 

direkonstruksi setelah dilakukan pengurangan dengan sinyal 
 
 

 

 

 
tanpa objek. Dengan pengurangan ini maka data yang 
didapatkan adalah data objek kayu itu sendiri. Gambar 4 (b) 

dan 4 (c) menunjukan bentuk luar kayu yang mirip dengan 
target, hanya saja rongga pada objek tidak sama.  

Hasil data frekuensi 4,5 Ghz lebih tegas menunjukan 

deteksi rongga, tetapi bentuk lekuk luar objek tidak seperti 

pada frekuensi 3 Ghz. Pada data 4,5 Ghz muncul lingkaran 

akibat efek ring yang lebih simetris. Jika dibandingkan hasil 

citra rekonstruksi back-propagation untuk frekuensi 3 Ghz 

dan 4,5 Ghz maka bisa terlihat bahwa frekuensi 3 Ghz 

menghasilkan citra yang lebih baik untuk menggambarkan 

lekuk bentuk luar objek maupun rongga pada struktur 

internal.  
Metoda citra rekonstruksi backpropagation dengan 

frekuensi 3 Ghz menghasilkan informasi yang lebih bagus 

dalam informasi bentuk lekuk luar maupun deteksi rongga 

objek. Pada frekuensi 1,5 Ghz dan 4,5 Ghz hasil yang 

didapatkan tidak memuaskan, mirip seperti pada gambar 5, 

hanya bentuk lingkaran tanpa rongga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 

 

Gambar 3. Sinogram untuk setiap frekuensi. (a) 1,5 GHz, (b) 
3 GHz, dan (c) 4,5 GHz 
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(a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c) 

Gambar 4. Hasil rekonstruksi citra back-propagation untuk 

setiap frekuensi. (a) 1,5 GHz, (b) 3 GHz, (c) 4,5 GHz. 

 

4. Kesimpulan 
 
Telah dilakukan rekonstruksi citra tomografi pada frekuensi 

1,5 Ghz, 3 Ghz, dan 4,5 Ghz menggunakan teknik back-

propagation. Data proyeksi parallel-beam bisa digunakan 

untuk data masukan proses rekonstruksi back-propagation. 

Data frekuensi 3 Ghz memberikan informasi bentuk objek 

lebih baik. Pada frekuensi tersebut terlihat bentuk luar dari 

objek tes lebih mirip dan rongga yang ada pada tengah objek 

juga terlihat. Berbeda dengan frekuensi 4,5 Ghz, pada 

frekuensi ini terlihat citra rongga pada bagian tengah objek 

akan tetapi bentuk luar objek tidak menyerupai bentuk luar 

objek. Pada frekuensi 4,5 GHz juga muncul efek ringing 

pada citra hasil rekonstruksi. 
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