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ABSTRAK

Fasilitas radiografi neutron memiliki kesalahan random yang menyebabkan timbulnya
noise spot putih, atau sering disebut noise gamma spot, pada citra radiografi. Noise ini
sangat berpengaruh terhadap kualitas citra tomografi hasil rekonstruksi. Pengujian
pengaruh noise terhadap kualitas citra tomografi dilakukan dengan membandingkan
hasil rekonstruksi citra radiografi bernoise dan citra radiografi tanpa noise, baik secara
kalitatif maupun secara kuantitatif. Oari pengujian diperoleh bahwa noise gamma spot
menyebabkan citra tomografi 20 kurang kontras. Sedangkan pada citra tomografi 3D,
noise gamma spot menyebabkan citra tidak tajam, kotor dan tefjadinya kesa/ahan
pada pengukuran volume objek uji. Oiperolah bawha kesa/ahan ukuran volume pada
objek uji sebesar 2% dari volume yang semestinya. Kesalahan random yang
berpengaruh sangat besar terhadap kualitas citra tomografi, menunjukkan betapa
pentingnya melakukan pembersihan noise pada citra radiografi.

Kata kunci : Radiografi, tomografi, denoising, rekonstruksi

ABSTRACT

The Effect Of Gamma Spot Noise On Neutron Radiography Images To 2D And
3D Tomography Image Quality. The neutron radiography facility has a random error
that causes the occurrence of white spot noise, or often called gamma spot noise, on
radiography images. The noises are vel}' influential on the quality of reconstructed
tomography images. The test of noise influence on tomography image quality is done
by comparing the result of radiography image reconstruction that containing noise and
without noise, either qualitatively or quantitatively. From the test, it was found that
gamma spot noise caused 20 image tomography less contrast. While in 3D
tomography images, gamma spot noise causes the image is not sharp, dirty and error
on the measurement of the volume of the test object. It is projected that the volume
error on the test object is 2% of the appropriate volume. Random errors that have an
enormous impact on the quality of tomography images show how important it is to
clean the noise on the radiographic image.
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Achmad Hindasyah, dkk. 219



batan

Seminar Pendayagunaan Teknologi Nuklir 2017
Hadan Tenaga Nuklir Nasional

T~ngerang Selatan 21-23 November 2017
~

SENPATEN

PENDAHULUAN

R adiografi neutron merupakan perangkat ujitak merusak yang telah banyak digunakan
dalam berbagai bidang penelitian maupun

industri [1][2] serta memiliki peran yang sangat
penting dan efektif untuk meng-investigasi
material bagian dalam.

Sejak tahun 1992, pada tabung berkas
neutron S2 Reaktor Serbaguna-GA Siwabessy
(RSG-GAS), telah dipasang fasilitas radiografi
neutron {FRN)-BA TAN beserta peralatan
hamburan neutron lainnya. Fasilitas tersebut
telah banyak dimanfaatkan untuk menguji
kualitas bahan dalam berbagai aplikasi hingga
saat ini. Oisamping itu, pengembangan sistem
instrumentasi FRN selalu dilakukan untuk
mengimbangi perkembangan teknologi
pengukuran dan kendali sesuai dengan
kebutuhan penelitian dan pengujian.

Pengembangan teknik pengukuran dan
kendali sistem instrumentasi FRN yang telah
diterapkan antara lain pemasangan sensor
screen scintilator, cermin reflector dan kamera
Charge Couple Device (CCO), penambahan
perisai radiasi pada CCO kamera [3], pembuatan
rotary table terkendali, dan integrasi komputer
sebagai perangkat kontrol dan akuisisi data [4].
Citra radiografi yang diperoleh merupakan citra
abu-abu 16 bit dengan ukuran 1024x024.
Gambar skematis fasilitas radiografi neutron
diperlihatkan pada Gambar 1 [5].
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Gambar LDiagram skematik perangkat akuisisi citra
radiografi neutron

Fasilitas radiografi neutron memiliki dua
sumber kesalahan yang menyebabkan kualitas
citra radiografi menurun, yaitu sistematik e"or
dan random error. Yang termasuk sistematik
error adalah rasio kolimator UO, rapat fluks
neutron termal, dark current noise pada CCO,
ketebalan detektor scintilator [6] dan jarak objek
terhadap detektor. Sedangkan yang termasuk
random error adalah neutron terhambur,
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secondary gamma radiation dan radasi cosmik
dan lain-lain [7]. Sistematik error berpengaruh
pada ketajaman, sedangkan random error
menghasilkan noise pada citra radiogafi. Noise
yang timbul akibat random error berupa spot
putih, atau sering disebut sebagai gamma spot
noise (GSN). Oensitas GSN pada CCO kamera
akan semakin meningkat dengan meningkatnya
waktu eksposure dan besarnya dosis radiasi
disekitar CCO [8]. Oisamping GSN, pad a citra
radiografi juga terdapat noise Gaussian. Oari
penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa citra
radiografi neutron merupakan citra yang tidak
tajam (blured) dan bernoise (noised).

Beberapa metoda untuk menghilangkan
noise dari citra radiografi telah dilakukan. Sebuah
algoritma koreksi terhadap fluktuasi statistik dan
inhomogenitas spasial dilakukan oleh Rosa, dkk.
[9]. Untuk menghilangkan noise Gaussisan, Jin
Wei melakukan restorasi citra radiografi neutron
menggunakan dual tree complex wavelet
transform (OT-CWT) sealnjutnya diproses
menggunakan dekonvolusi Lucy-Richardson (LR)
untuk menghilangkan blur [10]. S. Qiao dkk. juga
melakukan restorasi citra radiografi neutron
dengan menggabungkan LR dan regresi steering
kernel untuk menghilangkan noise Gaussian dan
blur akibat denoising [11].

Sebuah algoritma untuk menghilangkan
GSN menggunakan Laplacian of Gaussian
(LoG), adaptive threshold dan filter median
diusulkan oleh Hongyung Li dkk. [12]. Filter ini
mampu menghilangkan GSN namun mendistorsi
ketajaman tepi citra. Prosedur iterative
menggunakan algoritma glitches dan bad pixcel
algorithm sebagai algoritma denoising GSN
diusulkan oleh K. Osterloh dkk. [7]. Prosedur ini
menggunakan pendekatan statistik dan dapat
digunakan untuk semua tipe citra yang terdistorsi.
Li He, dkk. mengembangkan suatu algoritma,
yang merupakan suatu deret restorasi citra
dengan menggunakan block mode 3D transform
domain collaborative (BM30) filter, morfologi
adaptive dan Metz filter untuk meningkatkan
ketajaman dengan menambah resolusi spasial
[13].

GSN yang berada pad a citra radiografi,
jika q_direkonstruksir_ akan _menimbulkan __artefak
pada citra tomografi. Hal ini bisa menurunkan
kualitas citra tomografi yang dihasilkan. Karena
itu, pembersihan GSN pada citra radiografi perlu
dilakukan agar kualitas citra yang dihasilkan
menjadi lebih baik. Pada makalah ini akan
disampaikan pengaruh GSN pada hasil
rekonstruksi citra radiografi yaitu citra tomografi
dua dimensi dan tiga dimensi. Untuk
mendapatkan pengaruh GSN, digunakan citra
radiografi yang bernoise GSN dan citra radiogafi
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yang telah difilter. Kedua citra tomografi ini
dibandingkan secara kualitatif maupun secara
kuantitatif.

METODOLOGI

Langkah awal yang harus dilakukan pada
proses imaging menggunakan FRN adalah
melakukan set-up peralatan. Set-up peralatan
harus dilakukan dengan benar agar diperoleh
citra yang bagus. Set-up peralatan ini antara lain
mengatur fokus kamera, mengatur jarak objek uji
terhadap detektor sintilator, mengatur posisi
sampel uji agar tepat berada di tengah-tengah
poros putar dan tidak miring, mengecek sistem
komunikasi antara kamera dan komputer kendali,
mengecek proses kendali sam pel dan
memastikan kendali shutter dalam maupun luar
bekerja dengan baik.

Setelah peralatan siap digunakan,
kemudian dilakukan pengambilan data citra. Data
citra yang diambil ada tiga macam yaitu citra
pada saat shutter tertutup-c1ose shutter image
(CSI), citra pada saat shutter terbuka-open
shutter image {OS I) dan citra objek uji
radiographic image (RI). CSI dan OSI merupakan
citra koreksi terhadap RI dan berfungsi untuk
mengurangi noise latar belakang.

Citra RI yang telah dikoreksi (Rlc)
terhadap CSI dan OSI mengandung GSN berupa
spot putih. Untuk melihat efek GSN pada citra
radiografi terhadap citra tomografi 20, citra Rlc
direkonstruksi menggunakan perangkat lunak
Octopus dan diperoleh citra Rlc2D. Sedangkan
untuk melihat efek GSN pada citra radiografi
terhadap citra tomografi 3D, citra Rlc2D
direkonstruksi menggunakan perangkat lunak
VGStudio dan diperoleh citra Rlc3D.

Selanjutnya, citra Rlc di filter, untuk
menghilangkan GSN. Filter yang digunakan pada
proses ini adalah adaptive switching altematif
median (ASAMF). Citra Rlc yang telah difilter
(Rlcf) kemudian direkonstruksi menggunakan
perangkat lunak Oktopus dan VGStudio agar
diperoleh citra tomografi 20 (Rlcf2D) dan citra
tomografi 3D (Rlcf3D). Citra Rlc2D dibandingkan
secara kualitatif dengan citra Rlcf2D. Sedangkan

_... _._. Citra. Hlc3D. dibandingkan secara _kualitatif dan.
kuantitatif dengan citra Rlcf3D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Citra radiografi yang diperoleh pada
penelitian ini sebanyak 400 buah citra. Salah satu
citra radiografi setelah dikoreksi oleh OSI dan
CSI diperlihatkan pada Gambar 2. Citra ini
merupakan citra keabuan dengan resolusi piksel
16 bit. Tampak bahwa Rlc mengandung noise
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spot· putih atau sering disebut sebagai GSN
dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan
dengan intensitas piksel tetangganya. GSN pada
citra radiografi memiliki kerapatan yang sangat
besar dimana GSN tidak hanya menempati satu
piksel saja, namun beberapa piksel tetangga
terdekatpun pun terkontaminasi, seperti
diperlihatkan pada gambar yang diperbesar. Hal
ini akan mengganggu pada citra tomografi yang
dihasilkan. Karena itu sebelum direkonstruksi,
GSN harus dihilangkan terlebih dahulu. Agar data
objek pada citra tidak hilang, maka proses
membersihkan GSN harus hati-hati agar tidak
merusak detail citra. Detail citra radiografi yang
hilang akan menyebabkan gagalnya rekosntruksi
citra tomografi.

Gambar 2. Citra Rlc dan posisi GSN pada piksel

Citra Rlc yang telah bersih dari GSN,
Rlcf, diperlihatkan pada Gambar 3. Proses
filtering GSN telah berhasil dilakukan dengan
tetap mempertahankan detail citra. Tampak
bahwa gambar objek pada Gambar 2 dan
Gambar 3 tidak berbeda. Hal ini menunjukkan
bahwa detail citra berhasil dipertahankan. Proses
filering ini dilakukan pada seluruh citra radiografi,
sebanyak 400 buah citra, secara sequence.
Namun pada makalah ini hanya salah satu citra
saja yang ditampilkan.

Gambar 3. Citra hasil filtering, Rid

,_ ._ . _ Rekonstruksi selufl!h..citra RIGf rnenjadi _
citra tomografi 2D dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak Octopus.
Keluaran dari proses ini adalah citra tomografi
dua dimensi berupa slice dengan jumlah sesuai
dengan jumlah piksel vertikal pada citra
radiografi. Pad a penelitian ini, jumlah piksel
vertikal citra radiografi setelah dilakukan
cropping, sebanyak 200 buah. Dengan demikian
jumlah citra tomografi 20 yang diperoleh
berjumlah 200 buah citra. Pada makalah ini
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hanya ditampilkan salah satu slice citra tomografi
yang ditampilkan, seperti diperlihatkan pada
Gambar 4 dan Gambar 5.

Gambar 4. Citra tomografi 2D Rlc2D

Pada Gambar 4 diperlihatkan citra hasil
rekonstruksi Rlc yang merupakan citra radiografi
yang mengandung GSN, Rlc2D. Sedangkan
pada Gambar 5 diperlihatkan citra hasil
rekonstruksi Rlcf yang merupakan citra radiografi
yang sudah dibersihkan dari GSN, Rlcf2D.

Dari kedua gambar tersebut, tampak
bahwa citra Rlcf2D lebih kontras dibandingkan
dengan citra Rlc2D. Hal ini disebabkan karena
citra Rlc2D direkonstruksi dari citra radiografi
yang bernoise, sedangkan citra Rlcf2D
direkonstruksi dari citra radiografi yang sudah
tidak bernoise. Hal ini menunjukkan bahwa GSN
berpengaruh terhadap kontras citra tomografi 2D.

-- - ..Semakin tinggi densitas GSN-- pada - citra
radiografi akan mengakibatkan semakin rendah
kontras pada citra tomografi. Disamping itu,
garis-garis rekonstruksi pada citra Rlcf2D terlihat
lebih jelas dibandingkan dengan citra Rlc2D.
Ketajaman garis-garis rekonstruksi ini akan
mempertajam tepi profile objek uji pada saat
rekonstruksi tiga dimensi dilakukan.

Citra-citra tomografi dua dimensi atau
slice-dice yang diperoleh selanjutnya
direkonstruksi kembali untuk membentuk citra
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tomografi tiga dimensi. Proses ini menggunakan
perangkat lunak VGStudio. Citra tomografi tiga
dimensi yang diperoleh diperlihatkan pada
Gambar 6 dan Gambar 7.

Gambar 6. Citra tomografi 3D, Rlc3D

Pada Gambar 6 diperlihatkan hasil
rekonstruksi citra tomografi 2D Rlc2D yang
merupakan citra yang diperoleh dari citra
radiografi bernoise GSN. Sedangkan pad a
Gambar 7 diperlihatkan hasil rekonstruksi citra
tomografi 2D Rlf2D yang merupakan citra yang
diperoleh dari citra radiografi tidak bernoise GSN.

Gambar 7. Citra tomografi 3D, Rlcf3D

Tampak bahwa citra Rlcf3D lebih bersih
dibandingkan dengan Rlc3D. Pada Rlc3D
terdapat ban yak kotoran, seperti pasir, pad a
bagian ujung, tengan dan dan atas citra objek,
terlihat dalam lingkaran merah. Sedangkan pada
citra Rlcf3D terlihat lebih bersih. Disamping itu,
ketajaman tepi citra Rlcf3D lebih tajam
dibandingkan dengan citra Rlc3D. Hal ini
disebabkan karena citra silce Rlc2D, yang
merupakan bahan dasar untuk rekonstruksi
Rlc3D, lebih tidak tajam (blur) dibandingkan
dengancitra Rlcf2D.-- - _u __ ---- -----.--- --- ••••• - -_0.-

Jika dilakukan pengukuran volume objek
uji pada citra tomografi 3D, maka volume citra
Rlc3D lebih besar dibandingkan dengan volume
citra Rlcf3D. Terlihat dari gambar, bertambahnya
jumlah kotoran, berupa pasir, pada citra maka
perhitungan volume juga akan bertambah. Hal ini
akan menjadi suatu kesalahan terhadap
pengukuran volume objek menggunakan FRN.
Dengan kata lain, GSN juga berpengaruh
terhadap pengukuran volume objek uji.
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Dari hasil pengukuran volume objek uji
menggunakan citra tomografi tiga dimensi, untuk
citra pada Gambar 6 dan Gambar 7 diperoleh
secara berturutan 41590,76 mm3 dan 40751,88
mm3. Tampak bahwa terdapat selisih volume
sebesar 838,88 mm3, atau terdapat selisih
sebesar 2% dari volume yang semestinya.
Tampak bahwa keberadaan GSN sangat
berpengaruh terhadap kualitas hasil citra
rekonstruksi tomografi, baik dari sisi kontras,
ketajaman gambar dan atau pengukuran volume
objek uji.

KESIMPULAN

Kesalahan ramdom pada sistem
..pencitraan radiografi neutron menimbulkan noise

pada citra. Noise gamma spot (GSN) pada citra
radiografi menyebabkan turunnya kualitas citra
radiografi maupun citra tomografi dua dimensi
dan tiga dimensi. Karenanya, untuk
meningkatkan kualitas citra, GSN perlu
dihilangkan.

Dengan membandingkan citra tomografi
20 dapat disimpulkan bahwa GSN berpengaruh
terhadap kontras dan ketajaman citra.
Sedangkan pada citra tomografi 3D, hasil
perbandingan menunjukkan bahwa GSN
menyebabkan citra tidak tajam, tidak bersih dan
betambahnya nilai pengukuran volume objek uji.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya penelitian ini kami
ucapkan terima kasih kepada Pusat Sain dan
Teknologi Bahan Maju (PSTBM) - BATAN,
khususnya tim radiografi neutron.

DAFTAR PUSTAKA

[1] V. SINHA, A. SRIVASTAVA, H. KOO LEE,
AND X. LlU, "Performance analysis of a
neutron and X-ray combined computed
tomography system," Nucl. Instruments
Methods Phys. Res. Sect. A Accel.
Spectrometers, Detect. Assoc. Equip., vol.
750, pp. 12-18,2014.

[2] IAEA-TECDOC-1604, "Neutron ImagingO: A
Non-Destructive Tool for Materials Testing,"
Vienna; 2008. -- -----.-

[3] SUTIARSO, BHAROTO, SETIAWAN,
JULlYANI, and FAHRURROZI,
"Pengembangan Kamera CCD Pada
Fasilitas Radiografi Neutron RN1 Di Batan
Serpong," Pros. Semin. Nas. VI SDM
Tekno/. Nukl., no. November, pp. 439-444,
2010.

[4] SUTIARSO, BHAROTO, SETIAWAN, and

Achmad Hindasyah, dkk.

JULlYANI, "Pengembangan Fasilitas
Radiografi Neutron RN1 Untuk Tomografi,"
in Prosiding Seminar Nasional Hamburan
Neutron dan Sinar-X ke 7, 2009, pp. 69-73.

[5] SUTIARSO, FAHRURROZI., BHAROTO,
SETIAWAN, and JULlYANI, "Tomografi
neutron 3D di reaktor RSG-GAS untuk uji tak
rusak komponen industri," Pros. Semin.
Penelit. Dan Pengelolaan Perangkat Nukl.,
pp. 68-75, 2011.

[6] H. WANG, V. TANG, J. Me CARRICK, and
S. MORAN, "Reconstruction algorithm for
point source neutron imaging through finite
thickness scintillator," Nucl. Instruments
Methods Phys. Res. Sect. A Accel.
Spectrometers, Detect. Assoc. Equip., vol.
693, pp.294-301, Nov. 2012.

[7] S. B. K. OSTERLOH, T.BUCHERL, CH.
LlERSE VON GOSTOMSKI,
U.ZSCHERPEL, U.EWERT, "Filtering
algorithm for dotted interferences," Nucl.
Instruments Methods Phys. Res. A, vol. 651,
pp. 171-174,2011.

[8] R. TANIGUCHI, S. FUJINE, Y. TSUJII, K.
OKAMOTO, T. NIWA, AND T. TSUJIMOTO,
"Statistical image analysis of high-sensitivity
neutron images obtained by cooled CCD
systems," Appl. Radiat. Isot., vol. 61, pp.
465-470, 2004.

[9] R. ROSA, P. CHIRCO, and R. MASSARI,
"Reconstruction corrections in advanced
neutron tomography algorithms," IEEE
Trans. Nucl. Sci., vol. 52, no. 1, pp. 400
403, Feb. 2005.

[10] JIN WEI, "Image Restoration in Neutron
Radiography Using Complex-Wavelet
Denoising and Lucy-Richardson
Deconvolution," 8th Int. Cont. signal
Process., vol. 2, pp. 0-3, 2006.

[11] S. QIAO, Q. WANG, J. SUN, J. HUANG,
and R. LUCY, "Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research A A new
method by steering kernel-based Richardson
- Lucy algorithm for neutron imaging
restoration," Nucl. Inst. Methods Phys. Res.
A, vol. 735, pp. 541-545,2014.

[12] H. LI, B. SCHILLINGER, E. CALZADA, L.
YINONG, and M. MUEHLBAUER, "An
adaptive algorithm for gamma spots removal

--in . CCD-basect·- neutron - radiography' and" ... ---.-.
tomography," Nucl. Instruments Methods
Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers,
Detect. Assoc. Equip., vol. 564, no. 1, pp.
405-413, Aug. 2006.

[13] L. HE, S. D. MILLER, and H. QI, "Advanced
Processing Methodologies Improve Neutron
Radiograph Image Quality," in Annual
Reasearch Symposium of American Society
for Nondestructive Testing, 2013, pp. 1-5.

223


