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2.1 Dasar Sistem Optik

Suatu sumber dari bidang objek menghasilkan satu citra pada bidang citra

yang dikenal dengan PSF (point spreadfunctional). (Castlemen., 1996 : 354)
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Gambar 2.1 Sistem pencitraan sederhana

 



Lensa yang digunakan pada kamera adalah lensa cembung yang membuat

bayangan nyata, terbalik dan diperkecil, hingga dapat digambarkan :

Gambar 2.2 Sistem pencitraan pada lensa cembung

Hubungan antara jarak objek ke lensa (dj), jarak bayangan (di), dan jarak focus

(/) adalah:
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Dimana:

h = ukuran objek

h = ukuran banyangan

df = jarak objek ke lensa

di = jarak bayangan ke lensa

F = fokus

(2.1)

(2.2)

/=jarakfokus

m = indeks bias lensa

m = indeks bias lingkungan

Ri ; R2 = jari-jari kelengkungan lensa

Padawebcam jarak focus terbaik dari lensa sulit diperhitungkan karena

lensa menggunakan jenis autofocus yang sudahdiset konstan.

 



2.2 Webcam sebagai Bagian dari Kamera

Webcam digunakan untuk pemotretan objek ukur secara digital karena

memiliki cara kerja yang mirip dengan kamera digital walaupun di dalam

pemrosesannya memerlukan PC sebagai alat bantu. Karena hal tersebut perlu

dijelaskan terlebih dahulu tentang kamera.

Kamera adalah alat perekam optis yang memiliki pola kerja sama dengan

mata, Proses perekaman citra pada kamera dapat dianalogikan dengan proses

penglihatan pada mata yaitu mengambil bayangan nyata, terbalik dan diperkecil.

Hal ini sesuai dengan prinsip kerja lensa cembung yang ada dibagian depan mata

atau kamera. (Encarta Encyclopedia, ©Microsoft Corporation)

Gambar 2.3 Sistem Penglihatan

Untuk melihat, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya cahaya, objek

yang terkena cahaya, dan indra penglihatan.

Kamera digital adalah kamera yang sejak pemotretan, pemrosesan, sampai

penyimpanannya memakai perangkat digital. Hasil pemotretan yang biasa disebut

citra {image) diterjemahkan oleh PC dalam bentuk data digital berupa angka-

angka biner yaitu 0 dan L Data-data elektronis tersebut setelah dibaca PC akan

menghasilkan pencitra.

Hasil dari pencitraan tersebut dapat diolah lebih lanjut, seperti

penambahan dan pengurangan kekontrasan, pemotongan (cropping), atau bahkan

koreksi warna dapat dilakukan menggunakan PC dengan mudah tanpa harus

menggunakan kamar gelap seperti halnya kamera konvensional. Dengan kata lain

kamera digital adalah kamera yang memanfaatkan PC sebagai kamar gelap,

penyimpan data, sekaligus sebagai pencetak. (Giwanda, 2004: 9).

 



2.3 Komponen Utama Webcam
Webcam sebagai alat untuk membantu pengambilan objek secara digital.

Komponen utama dari webcam adalah sebagai berikut:

• Lensa

Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung dan
satu bidang datar. Lensa merupakan bagian terpenting dari webcam dimana
cahaya masuk melewati lensa, cahaya itu difokuskan ke suatu keping elektronik
yang sensitive (photo-sensitive electronic chip), yang disebut sensor.
• Sensor

Sensor merupakan bagian webcam yang berfungsi untuk mengkonversikan
intensitas cahaya menjadi sinyal digital, yang selanjutnya disimpan pada PC.

2.4 Pengolahan Citra Digital dari Webcam
Aplikasi dari pengolahan citra dapat dimanfaatkan didalam berbagai

bidang, seperti pada bidang militer, kedokteran, geologi, dan Iain-lain. Dalam
tugas akhir ini difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran
geometri produk.

Adapun urutan proses pengolahan citra digital dapat dibuat di dalam
skema sebagai berikut:
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_ hasil ,-—^

objek Webcam Tampilan, Pengolahan, \y
dan analsis citra digital

Gambar 2.4 Skema proses pengolahan citra

 



2.5 Representasi Citra Digital

Suatu citra diasumsikan dengan f(x,y), setelah direpresentasikan dalam

bentuk numerik sehingga menghasilkan citra yang berukuran Muntuk baris dan Ar

untuk kolom. Citra digital yang berukuran M baris dan N kolom biasa disebut

matrik Mx N. Bentuk koordinat dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2.5 Koordinat Pencitraan

Adapun bentuk matrik adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.6 Matrik pencitraan

 



Tiap elemen pada matrik disebut image element, picture element atau pixel
atau pel. Maka citra yang berukuran Mx Nmempunyai (M x N) buah pixel.
(Gonzalez, 2001: 55).

2.6 Ukuran Citra

Di dalam citra digital dikenal berbagai macam istilah yang berhubungan

dengan hal-hal sebagai berikut:

• Pixel

Kata pixel berasal dari penggabungan dua kata yaitu picture dan element.
Dua suku kata awal dari keduanya dihubungkan dengan huruf X. Huruf ini
sebenarnya mengingatkan pada hal matematis yaitu koordinat cartesian.

Setiap pixel memiliki titik lokasi unik, hanya satu pixel yang dapat
menempati koordinat tertentu posisi x(bidang horizontal) dan y(bidang vertikal)
tertentu.

Setiap pixel dari sebuah pencitraan dapat memberikan jutaan kemungkinan
kombinasi warna. Nilai informasi warna sebuah pixel harus dapat mensimulasikan

warna.

• Resolusi citra

Resolusi citra adalah jumlah pixel yang ditampilkan tiap unit dari panjang
suatu pencitraan yang biasanya diukur dalam pixel tiap inci (ppi). Resolusi
pencitraan dan ukuran pixel saling berhubungan satu sama lain. Detail suatu
pencitraan akan tergantung pada ukuran pixel-nya, demikian pula sebaliknya,
resolusi pencitraan akan mengatur seberapa besar ruang untuk pixel yang dapat
ditampilkan.

Resolusi citra yang lebih tinggi umumnya akan menghasilkan gambar
lebih detail dengan transisi warna yang lebih baik. Penambahan resolusi dari suatu
pencitraan beresolusi rendah hanya akan memperbesar ukuran pixel sehingga hal
ini tidak akan meningkatkan kualitas pencitraan.

 



• Ukuran file

Ukuran citra menggunakan satuan byte (B), ukuran file ini bcrbanding

lurus dengan jumlah pixel atau resolusi dari suatu citra. Hasil citra akan lebih
detail dengan jumlah pixel atau resolusi yang tinggi, tetapi ukuran file akan
menjadi besar. Faktor lain yang mempengaruhi ukuran file adalah faktor format

file, misalnyabmp, jpg, gif, dan Iain-lain.
Webcam menggunakan kompresi citra jpg, sehingga citra yang dihasilkan

dari webcam adalah citra terkompresi. Keuntungan format ini yaitu byte yang

dihasilkan kecil sehingga menyimpan file dalam jumlah besar. Sedangkan

kekurangannya yaitu akan terjadi pemecahan pada citra jika diperbesar.

2.7 Warna

Dalam tampilan secara visual, nilai dari data digital tersebut juga

merepresentasikan warna dari citra yang diolah, dengan demikian format data
citra digital berhubungan erat dengan warna.

2.7.1 Pembentukan Warna

Pembcntukan dari suatu warna berdasarkan dari tiga hal antara lain:

• Luminance / Intensity / Brightness

Luminance menyatakan banayaknya cahaya yang diterima. Kisaran

nilainya adalah tingkat gelap terang dari suatu warna. Umumnya diukur dalam

skala% dari 0% (hitarn) sampai dengan 100% (putih).

• Hue

Hue menyatakan warna yang dircfieksikan oleh suatu benda . Hue diukur

dengan menggunakan satuan derajat antara 0°-360° pada lingkaran warna.
Umumnya hue dikenal dengan nama warna itu sendiri, seperti merah,ungu, dan

biru.

• Saturation

Saturation adalah kekuatan atau kemurnian warna cahaya. Pada lingkaran

warna semakin ketengah lingkaran nilainya Saturation akan bertambah. Jadi, jika

hue menyatakan warna sebenarnya maka saturation rnenyatakan kedalaman

warnanya. (Giwanda, 2004: 32).
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2.7.2 Warna Citra yang Digunakan

Pada penulisan laporan akhir ini penulis hanya akan membahas tiga jenis

format warna dari banyaknya format warna yang ada, sesuai dengan format warna

yang penulis gunakan didalam penelitian.

• RGB

Pada citra model RGB ( red, green, and blue ), setiap pixel mempunyai

warna tersendiri yang merupakan refresentasi dari warna merah, hijau dan biru

maupun dari pencampuran ketiga warna dasar tersebut. Nilai bit yang

direpresentasikan tiap pixelnya disebut kedalaman pixel (pixel depth). Nilai

intensitas tiap satu warna pada satu pixel adalah dari 0-255 variasi warna

(misalnya: 0 = merah, 100 = merah muda, 255 = putih) yang bernilai 8 bit (2 )

8 3

maka untuk model RGB dalam satu pixelnya bernilai 24 bit ((2 ) ) yang setara

dengan lebih dari 16 juta warna.

Gambar 2.7 Lingkaran warna dasar

Misalnya warna kuning mcrupakan kombinasi dari merah dan hijau maka

nilai RGBnya 255 255 0.

Perubahan dari RGB ke gray scale digunakan rumus dari format NTSC

{National Television System Committee) yaitu menghilangkan informasi hue dan

saturation tapi tetap mempertahankan luminance.

 



Adapun rumus dari format NTSC adalah sebagai berikut:

' Y 0.299 0.857 0.114 R

I = 0.596 -0.274 -0.322 G

Q 0.211 -0.523 0.312 B

Dimana:

Y - Luminance

I=Hue

Q = Saturation

Setelah dihilangkan nilai hue dan saturationnya didapatkan:

Y=0.299R + 0.857G + 0.114B

(2.3)

(2.4)

• Gray Scale

Model citra ini disebut gray scale karena pada umumnya warna yang

dipakai adalah antara hitam sebagai warna minimal dan warna putih sebagai

warna maksimal sehingga warna antaranya adalah abu-abu. Namun pada

prakteknya warna yang dipakai tidak terbatas pada warna abu-abu. Contoh bisa

dipilih warna minimalnya putih dan warna maksimalnya merah dan Iain-lain.

Banyaknya kemungkinan nilai maksimalnya tergantung jumlah bit yang dipakai.

4

Untuk gray scale 4 bit, maka jumlah kemungkinan nilainya adalah 2 =16

4

kemungkinan warna. Dan nilai maksimumnya adalah 2 -1 = 15 (dimulai dari 0 -

8

15). Sedangkan untuk gray scale 8 bit jumlah kemungkinan nilainya adalah 2

=256 kemungkinan dan nilai maksimumnya adalah 2 - 1 = 255 (dimulai dari 0 -

255). Pada percobaan yang dilakukan menggunakan gray scale 8 bit.

• Monochrome

Pada citra monochrome, setiap litik bernilai 0 atau 1, masing-masing

merepresentasikan warna tertentu (misalnya: warna hitam bernilai 0 dan putih

bernilai 1). Setiap pixel pada citra hanya membutuhkan 1 bit. (Achmad,2001:3-4).
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2.8 Pengukuran

Pengukuran adalah mcmbandingkan sesuatu dengan besaran lain yang

sudah distandarkan ukurannya. Besaran standar tersebut harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

• Dapat didefinisikan secara fisik

• Jelas dan tidak berubah dengan waktu

• Dapat digunakan sebagai pembanding, dimana saja didunia ini

Hasil yang didapat dari pemotretan webcam dapat dibandingkan dengan

hasil pengukuran menggunakan alat ukur lain / pembanding dalam hal ini

digunakan micrometer danfernier caliper.

2.8.1 Konstruksi Umum Alat Ukur

Webcam digunakan sebagai alat ukur karena dari komponen yang

dimilikinya cukup mewakili pembentukan suatu alat ukur. Adapun komponen

utama dari alat ukur, adalah sebagai berikut:

• Sensor

Sensor adalah 'peraba' dari alat ukur, yaitu yang menghubungkan alat

ukur dengan benda ukur.

• Pemperosesan/pengubah (signal conditioning)

Bagian ini mcnangkap isyarat dari sensor lalu diubah atau diolah hingga

siap ditampilkan pada bagian pembacaan.

• Pembacaan

Bagian ini menyajikan hasil olahan dalam bentuk sesuatu yang dapat

ditangkap atau dibandingkan oleh indra manusia.

2.8.2 Macam Alat Ukur

Berdasarkan sifat dari alat maka dikenal 5 macam alat ukur yaitu :

• Alat ukur langsung

Alat ukur langsung adalah alat ukur yang mempunyai skala ukur yang

telah dikalibrasi. Hasi! pengukuran dapat langsung dibaca pada skala tersebut.

 



• Alat ukur pembanding

Alat ukur pembanding adalah alat ukur yang mempunyai skala ukur yang

telah dikalibrasi. Karena daerah skala ukurnya terbatas, alat ini hanya digunakan

sebagai pembacaan besarnya selisih suatu dimensi terhadap ukuran standar.

• Alat ukur standar

Alat ukur standar adalah alat ukur yang mampu memberikan atau

menunjukkan suatu harga ukur tertentu. Digunakan bcrsama - sama dengan alat

ukur pembanding untuk menentukan dimensi suatu objek ukur.

• Alat ukur batas (caliber)

Alat ukur batas adalah alat ukur yang mampu menunjukkan apakah suatu

dimensi terletak didalam atau diluar daerah toleransi ukuran.

• Alat ukur bantu

Alat ukur bantu sebenarnya bukanlah suatu alat ukur dalam arti yang

sesungguhnya akan tetapi perannya sangat penting dalam melaksanakan suatu

pengukuran. (Rochim and Wirjomartono, 1985: 90).

2.8.3 Cara Pengukuran

Dari cara pengukuran dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

• Pengukuran langsung

Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur

yang mana hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala yang telah

dikalibrasi yang terdapat pada alat ukur tersebut.

• Pengukuran tak langsung

Pengukuran tak langsung adalah pengukuran dengan memakai alat ukur

dari jenis pembanding, standard dan pembantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan

oleh skala alat ukur pembanding scwaktu mengukur objek ukur dan ukuran

standar dapat digunakan untuk menentukan dimensi dari objek ukur.
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• Pengukuran dengan caliber batas

Pengukuran dengan caliber batas adalah pengukuran yang tidak

menentukan ukuran suatu dimensi dengan pasti, mclainkan hanya menunjukkan

apakah dimensi tersebut terletak didalam atau diluar daerah toleransi ukuran.

• Pengukuran dengan cara membandingkan dengan bentuk standar.

Pengukuran dengan cara membandingkan dengan bentuk standar adalah

pengukuran bentuk suatu produk yang dibandingkan dengan suatu bentuk yang

telah standar. (Rochim and Wirjomartono, 1985: 91).

Webcam menggunakan pengukuran tak langsung karena hasil yang didapat

harus dilakukan konversi ke besaran lain terlebih dahulu.

2.8.3 Sifat-Sifat Alat Ukur

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh alat ukur adalah sebagai berikut;

• Sensitifitas (Sensitivity)

Menyatakan perubahan nilai keluaran terhadap perubahan satu unit

masukan.

• Kemampuan Ulang (Repeatability)

Menyatakan kemampuan suatu alat ukur untuk memberikan nilai ukur

yang sama untuk pengukuran berulang terhadap satu benda ukur, dimana pada

pengukuran tersebut bagian pengubah/transduser tidak dilepas dan tidak ada

perubahan lingkungan

• Kemampuan Reproduksi (Reproducibility)

Menyatakan kemampuan suatu alat untuk memberikan nilai ukur yang

sama untuk pengukuran berulang terhadap satu benda ukur dimana pada

pengukuran tersebut pengubah/transduser dilepas dan diinstal ulang dengan

kondisi lingkungan sama.

• Kesetabilan {Stability)

Menyatakan kemampuan suatu alat untuk memberikan nilai ukur yang

sama pada pengukuran berulang pada suatu rentang waktu.
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• Skala (Scale)

Ketersedian alat baca pada alat ukur yang mudah dibaca.

Webcam mungkin tidak memiliki skala pembacaan langsung yang biasa
ada pada alat ukur, namun hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan alat
bantu lain yaitu PC dan alat ukur pembanding.

2.9 Pengukuran Diameter ObjekUkur

Dalam pengolahan hasil pencitraan pada software matlab, fonnat citra
asal dirubah ke format citra monochrome. Format citra ini merubah warna objek
menjadi putih dan merubah warna background menjadi hitam, hal ini untuk
mempermudah membedakan objek dengan hackgroundnya. Setelah terlihat
perbedaan diantara keduanya objek ukur diberikan tanda batas / boundary di
sekelilingnya. Untuk mendapatkan ukuran diameter dari objek ukur yang telah
diberikan boundary digunakan rumus lingkaran dengan pusat (0,0) dan jari - jan
( r ), adapun persamaannya sebagai berikut:

(x-a)2 +(y-b)2=r2 ^

x2+y2- 2ax - 2by +a2+b2- r2=0 (2-6)

x2+ y2+ Ax + By i C= 0

dimana:

A = -2a

B = -2b

C = a2 + b2-r2

sehingga didapatkan:

r-Ja2+b2-C

d = 2r

(2.7)

(2.8)

(2.9)

 



2.10 Hubungan Jarak Pemotretan terhadap Objek Ukur
Hubungan dari jarak pemotretan terhadap objek ukur dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.8 Jarak pemotretan terhadap objek

Dari gambar diatas dapat dibuat suatu persamaan jarak pemotretan
terhadap objek ukur, menggunakan rumus segitiga untuk mendapatkan sudut
pemotretan,sebagai berikut:

sin a= —
c

cos « =

tan« =

hingga didapatkan sudut pengukuran sebesar :

a

c

40

sin a = 0,4

a = 23,56°

sin a =

(2.10)

(2.11)

(2.12)

 


