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ABSTRAK

Telah dilakukan pengujian kotak radiografi sebelum inspeksi tidak merusak pada pabrik velg PT
Meshindo yang berlokasi di Surabaya. Pengujian dilaksanakan untuk mengetahui karakteristik kotak
radiografi baik itu yang berkaitan dengan kualitas citra maupun temperatur kamera. Pengujian kualitas
citra, dilakukan dengan cara menghitung/mengllkur resolusi spasia/, pengaruh derau dan nilai nominal
yang bisa dilihat dari citra yang dihasilkan dengan menggunakan perangkat lunak ISee!Pengujian lain
yang dilakukan ada/ah mengukur temperatur kamera digital yang ada di da/am kotak
radiografiPengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa temperatur kamera pada saat beroperasi di
lingkungan pabrik velg tersebut. Data karakterisasi ini, akandigunakan sebagai acuan da/am
menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan perubahan baik itu terhadap proses pengoperasian/
desain kotak radiografi, sebelum dilakukan uji lapangan. Hasil karakterisasi menunjukan bahwa citra
yang dihasilkan kotak radiografi memiliki nilai W10, OS, SRb ada/ah 0.32 dan SNRternormalisasi ada/ah
32.Sedangkan pengujian untuk mengetahui temperatur kamera, didapat bahwa temperatur kamera
digital berkisar antara 57 - 58°C, melebihi batasan temperatur operasi kamera, yakni 0 - 45°C. Oleh
karena itu perlu dilakukan modifikasi terhadap kotak radiografi.

Kata kunci: Kotak Radiografi, kamera digital, inspeksi tidak merusak.

ABSTRACT

QUALITY CHARACTERIZATION OF DIGITAL RADIOGRAPHY BOX BEFORE THE FIELD TEST IN

WHEELS FACTORY (PT MESHINDO). Test on radiographic box have been performed prior to use for
non destructive inspection at PT Meshindo wheel factory located in Surabaya. The test was conducted
to find out the characteristics of the radiographic box both related to image quality and camera
temperature. Image quality testing is done by calculating / measuring spatial resolution, noise effect and
nominal value which can be seen from the image generated by using ISee software. Another test is to
measure the temperature of digital cameras in the radiographic box. This test is done to find out how the
temperature of the camera when operating in the wheel factory environment. This characterization data
will be used as a reference in determining whether changes need to be made or not to the operation
process or radiographic box design prior to field testing. The result of characterization shows that the
image produced by the radiographic box has a value of W10, OS, SRb is 0.32 and the normalized SNR
is 32. While testing to see the temperature of the camera found that the temperature of the digital
camera-ranges/rom 57:'58°6: it is exceeding the limfts-olcameraoperating-temperature, fe-6-;"'-·f50C.
It is therefore necessary to modify the radiographic box.

Keywords: radiography box, digital camera, non-destructive inspection.
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PENDAHULUAN

M etode Non Destructive Testing (NOT)merupakan kegiatan pengujian
terhadap suatu benda untuk

mengetahui kemungkinan adanya retak, cacat
ataupun diskontinyuitas tanpa merusak benda
yang diuji. Proses pengujian itu sendiri berupa
pemanfaatan kemampuan radiasi (baik itu
dengan menggunakan sinar-x maupun dengan
sinar gamma) menembus suatu materi.

Pada metode NOT konvensional, hasil
pencitraan ditangkap dengan menggunakan
film, kemudian film tersebut dicuci untuk
mendapatkan citra sampel sehingga bisa
diamati. Proses pencucian film, umumnya
menggunakan bahan kimia dan membutuhkan
waktu serta biaya tambahan. Beranjak dari hal
tersebut, sejak awal tahun 2015 di PRFN
dilakukan kegiatan kerekayasaan prototype
radiografi digital untuk industri manufaktur.
Kegiatan kerekayaasan dimulai dengan
kegiatan berupa pembuatan persyaratan
desain, desain dasar, dan desain rinci. Setelah
proses desain selesai, kegiatan dilanjutkan ke
tahap berikutnya, yakni konstruksi. Pad a tahap
konstruksi, desain yang telah dibuat diwujudkan
dalam bentuk fisik dengan dimensi dan material
yang digunakan sesuai dengan desain.
Prototipe radiografidigital terdiri bagian utama
prototipe, yakni: kotak radiografi yang berfungsi
sebagai penampil citra digital (seperti film
negative yang digunakan pada metode ujil
inspeksi tidak merusak konvensional) dan
bagian pendukung berupa sistem konveyor
yang berfungsi membawa benda uji menuju
area pengujian yang menggunakan sinar-X.

Setelah proses desain dan konstruksi
selesai, pada tahun 2016 dilakukan pengujian
skala laboratorium terhadap prototipe(atau
lebih dikenal dengan pengujian alpha (a».
Pengujian dilakukan untuk mengetahui unjuk
kerja kotak radiografi dan unjuk kerja sistem
konveyor. Setelah melalui tahap
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pengujianalpha, pada tahun 2017 dilakukan
pengujian lapangan terhadap prototipe
radiografidigital (atau yang lebih dikenal
dengan pengujian beta (13»). Pengujian
lapangan difokuskan untuk kotak
radiografikarena industri yang akan menjadi
tempat pengujian sudah memiliki sistem
konveyor sendiri. Pengujian lapangan dilakukan
agar dapat diketahui apakah kotak radiografi
mampu bekerjal beroperasi pada kondisi dan
proses yang ada di lapangan (industri
manufaktur) atau tidak. Oengan demikian
apabila mampu bekerja pada kondisi lapangan,
maka dianggap kotak radiografi layak untuk
diproduksi dan dipasarkan.Pengujian lapangan
dilakukan di PT Meshindo yang merupakan
produsen velg mobil yang berlokasi di
Surabaya.

Untuk memastikan apakah kotak radiografi
layak uji lapangan, maka sebelum uji lapangan
dilakukan karakterisasi kotak radiografi. Apabila
dari hasil karakterisasi ini terdapat data anomali
unjuk kerja kotak radiografi,akan dilakukan
modifikasi kotak radiografi.

Radiografi Digital

Radiografi digital merupakan suatu teknik
pembentukan citra dari suatu benda uji dengan
memanfaatkan sinar-x sebagai sumber cahayal
radiasinya dan sebuah screen yang terbuat dari
flour sehingga sering disebut dengan
fluorescent screen yang akan berpendar
muncul citra dari benda uji. Berpendarnya
fluorescent screen terjadi karena ditumbuk oleh
foton sinar-x. Tingkat kecerahan berpendarnya
fluorescent screen karena ditumbuk oleh foton
sinar-x bergantung pada banyaknya foton yang
menumbuknya [1], [2], [3]. Hasil citra yang
terbentuk saat berpendarnya fluorescent

screen~kan di tangkap oleh kamera digital yang
kemudlan akan disimpan dalam bentuk file
digital atau ditampilkan di layar monitor.Sistem
radiografi digital yang dikembangkan ini dapat
dilihat pada Gambar 1.
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Komputer Akuisisi

Gambar 1. Bentuk Prototipe Penangkap Citra Radiografi [1].

penampil citra. Dengan menggunakan IQI
akan dapat diketahui posisi W (wire) dan D
(duplex) keberapa yang terdapat pada
citra. Posisi W dan D tersebut merupakan
nilai nominal terkecil citra yang bisa dilihat.
Semakin kecil nilai nominal yang bisa
dilihat maka makin tinggi resolusi citra
tersebut.

Kualitas Citra
Observasi terhadap citra yang dihasilkan,

dilakukan tidak secara individual tiap frame.
Karena apabila observasi dilakukan tiap frame,
akan menyebabkan munculnya derau yang
cukup mengganggu citra yang dihasilkan.
Dimana akibat adanya derau
akanmenyebabkan kualitas citra menjadi tidak
bag us. Untuk mendapat kualitas citra yang
bag us, dilakukan pengurangan derau, dengan
cara mencari rata-rata dari beberapa citra yang
diakuisisi [1], [2], [3]. Pad a makalah ini,
penentuan kualitas citra radiografi digital
dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak ISeeL Pengukuran kualitas citra
menggunakan perangkat lunak ini dapat
dilakukan dengan:

a. IQI Wire dan Duplex
--- -----.- 101 (Image Quality Indicator) -- adalah - ...

indikator standard yang digunakan untuk
membaca kualitas suatu alat penampil
citra atau detektor sinar-X. Proses

penggunaan 101 (baik itu yang wire
ataupun duplex) mengacu pada standard
EN 462. IQI dipasang pada benda yang
akan diuji atau pelat yang jenis dan
ketebalannya sama dengan benda yang
nantinya akan diuji dan dapat pula
langsung ditempelkan pada detektorl
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b. Resolusi Spasial, adalah kemampuan
sistem radiografi dalam memperlihatkan
setiap detail obyek (benda uji) yang diuji
atau diinspeksi. Semakin kecil nilai
resolusi spasial, maka dapat dikatakan
bahwa citra memiliki resolusi yang
semakin tingi. Resolusi spasial berkaitan
dengan besaran-besaran fisis seperti:FuJ/
Width at Half Maximum (FWHM), dan
Noise Power Spectrum (NPS). [2] [4]

. _._c.. Pengaruh . Derau, __. menjelaskan. sinyal_
yang tidak dikehendaki yang muncul pada
citra. Untuk mengetahui derau yang
muncul dalam citra dapat dilakukan
dengan menghitungl mengukur besaran
fisis seperti Signal to Noise Ratio (SNR).
SNR merupakan satu diantara banyak
parameter yang menentukan kualitas citra.
SNR merupakan perbandingan sinyal yang
diukur dengan derau yang muncul pad a
citra yang dihasilkan. Jika harga SNR
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besar menunjukan kualitas citra bagus
karena sinyal yang diukur dapat dibedakan
dengan derau yang muncul. Secara
matematis SNR dapat dirumuskan sebagai
berikut [2], [3], [5]:

Is
SNR =-

(J

Dimana, Is = Intensitas sinyal
(J = Simpangan bakupada
daerah sekitar sinyal

d. Perangkat lunak ISee!
Perangkat lunak ISee! dikembangkan oleh
German Federal Institute for Materials
Research and Testing (BAM) Berlin. ISee!
merupakan perangkat lunak yang
dikembangkan untuk keperluan analisis
citra radiografi. Perangkat lunak ISee!
tidak hanya digunakan untuk menampilkan
citra radiografi, namun dapat digunakan
untuk tujuan analisis. Analisis digital

radiografi yang dapat dilakukan antara lain
pengukuran profil citra, pengukuran
perbedaan wall thickness, pengukuran
korosi lokal dan evaluasi statistik area citra
seperti nilai rata-rata, standar deviasi,
basic spatial resolution (SRb), signal to
noise ratio (SNR) dll. Fasilitas profil citra
antara lain profil paralel hingga 999 dapat
dirata-rata untuk menekan noise,
beberapa kelompok profil dapat dibuat
untuk menganalisis dan membandingkan
area citra yang berbeda, pengukuran
berbasis profil, dan data profil dapat
diekspor ke file teks eksternal untuk
diproses lebih lanjut atau dokumentasi.
Perangkat lunak juga dapat digunakan
untuk dokumentasil penyimpanan hasil
analisis citra dengan resolusi tinggi.
Bentuk tampilan dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Perangkat Lunak ISee!

METODE KARAKTERISASI

Proses karakterisasi dilakukan dalam beberapa
tahap, yakni:
1. Menghitung/ mengukur kualitas citra.

Untuk menghitung kualitas citra, akan
dilakukan perhitungan perhitungan:

• -Menghifung -nilai Vir b-'-SRb-dan'S'NR' ---- -

Proses perhitungan/ pengukuran
dilakukan dalam beberapa tahap:
a. Pemasangan 101 pada benda ujil

pelat (dengan ketebalan dan jenis
material sama dengan benda
uji)/detektor sebelum dilakukan
penyinaran dengan sinar-X.

b. Menentukan tegangan dan arus
sinar-X.
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c. Penyimpanan Citra yang diperoleh
dalam bentuk file digital.

d. Perhitungan nilai W, D, SRb dan
SNR dengan perangkat lunak Isee!.

2. Mengukur temperatur kamera digital,
dilakukan untuk mengetahui apakah

.- ----temperatur-- .. kamera masih - di dalam .. _
rentang temperatur operasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Kualitas Citra

Pada karakterisasi kotak radiografi ini,
dilakukan pengujian pada objek dan
tegangan serta arus sebagai berikut:
Objek : Plat Aluminium
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X-Ray: Balteu dengan 1OOkV2,5mA
101 : DIN 62 AL (6 ISO 12)
Citra digital yang dihasilkan pada proses
ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Citra setelah difilter

Gambar 3. Citra digital dari penampil citra
(detektor)

b. Pengukuran Temperatur Kamera
Sebelum dioperasikan penuh dalam uji
lapangan, terlebih dahulu dilakukan
pengukuran temperatur kamera. Hasil
pengukuran temperatur kamera adalah
sebagai berikut:

Tabel1. Temperatur kamera digital

No Temperatur (ac)
1

57.10
2

57.32
3

58.00
4

57.60
5

57.73

Pembahasan

a. Kualitas Citra

Pada pengujian kualitas citra yang
dilakukan ini, digunakan 101 dengan
wire aluminium. Penggunaan
aluminium ini dilakukan karena pelat
penutup detektor (screen) dari bahan
aluminium dan benda uji yang akan
diinspeksi berupa velg yang terbuat dari
aluminium alloy. Setelah citra difilter
enhance, dibagian wire yang akan
dilihat diblok untuk melihat hasil
filterisasi tersebut Citra setelah diolah
dengan filter dapat dilihat pada gambar
berikut.
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Pad a Gambar 5, dapat terlihat bahwa
citra yang dihasilkan oleh kotak
radiografisampai wire ke 5 masih terlihat,
dengan demikian memiliki nilai
W10(untuk kelas A).Untuk 101 duplex,
dua (pasangan) wire yang berdekatan
yang masih bisa terlihat berada pada
pasangan ke 5. Selanjutnya digunakan
filure profiler untuk memastikan apakah
nilai pasangan tersebut <20%. Jika lebih
kecil dari 20%, dianggap pasangan wire
(duplex) sudah tidak bisa dilihat terpisah.
Bentuk pengukuran dengan fiture ini
dapat dilihat sebagai berikut:

... , .... J ...

- C> --- "-
.-iiiiiII·----..;·-~ •• 1i

Gambar 5. Profil citra duplex

Oari Gambar 6, terlihat bahwa
pasangan wire duplex ke 5 mempunya
nilai 6.3%. Dari data tersebut, maka
apabila menggunakan tabel image
quality class A ISO 19232-5 didapat
harga unsharpness adalah 0.64 mm.
Karena harga SRb adalah setengah kali
harga unsharpness, maka nilai SRb
adalah 0.32 mm. Selanjutnya untuk
menghitung nilai SNR digunakan fiture. -- ....
local image statistic. Gambar citra
dengan fiture local image statistic dapat
dilihat dapat dilihat pada Gambar 6.

247



batan

Seminar Pendayagunaan Teknologi Nuklir 2017
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Tangerang Selatan 21-23 November 2017 SENPAUN

Gambar 6. Citra dengan fiture local image
statistic

Setelah fiture tersebut muncul,
dilakukan meng-crop pad a gambar
dengan ukuran 25 x 55 mm untuk
menghitung nilai SNR di area tersebut.
Oari gambar dapat dikeuathui bahwa
nilai SNR ternormalisasi adalah 32. Hal
itu masih berada dibawah standar untuk
class A pada sinar x dengan S;150kV nilai
SNRnya harus lebih besar dari 70.
Rendahnya nilai SNR ini memiliki arti
bahwa pengaruh derau masih relatif
tinggi. Tingginya pengaruh derau ini
kemungkinan disebabkan oleh beberapa
faktor yang salah satunya adalah voltase
pesawat sinar-X rendah.

b. Temperatur Kamera
Hasil pengukuran diperoleh data

bahwa temperature kamera berkisar
antara 57 - 58 ac. Tentunya hal ini
sangat mengkawatirkan, sebab dengan
temperatur setinggi ini kemungkinan
akan menyebabkan kerusakan pada
kamera. Oleh karena itu, untuk
menurunkan temperatur kamera
dipasang sistem pendingin (udara) yang
berupa selang yang dimasukan ke ruang
kamera. Bentuk modifikasi sistem
pendingin kamera dapat dilihat pada
gambar 7.
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Gambar 7. Pemasangan sistem pendingin
pada kotak radiografi

Setelah dipasang sistem pending in,
temperatur kamera selama pengoperasian
untuk kurun waktu tertentu adalah sebagai
Tabel2.

Tabel2. Temperatur kamera digital

No Temperatur (aC)
1

53.23
2

53.35
4

54.36
5

53.75
6

55.85
7

53.15
8

51.65
9

50.25

Oengan menggunakan persamaan

It t
trata-rata= -

n=ln

Maka didapat: trata-rata= 53.32 ac

Temperatur rata rata masih lebih tinggi
dibandingkan batasan temperatur yang telah
ditetapkan produsen kamera tersebut.
Tingginya temperatur dimungkinkan karena
temperatur ruangan/ lingkungan memang

.tinggi. Hal itu· - disebabkan . disekitar.-- ruang
inspeksi velg merupakan tempat pengecoran
aluminium alloy untuk dijadikan velg.
Sedangkan ruangan inspeksi velg yang
seharusnya merupakan ruangan berpendingin
AC, memiliki temperatur yang tinggi pula
karena pendingin tersebut tidak berfungsi.
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KESIMPULAN

Dari hasil karakteristik ini dapat
disimpulkan bahwa kualitas citra kotak
radiografi memiliki nilai W10, D5, SRb sebesar
0.32 dan SNR ternormalisasi sebesar 32.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kotak
radiografi memiliki resolusi yang cukup bagus
namun pengaruh derau masih relatif tinggi.
Hasil karakterisasi yang lain adalah temperatur
kamera yang masih lebih tinggi dibandingkan
batasan yang telah ditentukan oleh pabrik, oleh
karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap
ruangan tempat inspeksi ataupun perubahan
terhadap desain kotak radiografi
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