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PENGANTAR 
 

1.1 Ringkasan Isi Dokumen 

Dokumen ini berisi penjelasan desain dari perancangan sistem otomatis untuk 

pengambilan beberapa citra dengan titik fokus yang berbeda dari sebuah objek 

dalam fotografi makro sehingga kedalaman fokus dapat diperbaiki dengan 

penggabungan citra yang telah diambil. Sistem tersebut terangkum dalam sebuah 

produk bernama Macro Photography Motorize Positioning Plate for Focus 

Stacking. Penjelasan desain perancangan produk tersebut dibagi menjadi beberapa 

bagian meliputi penjelasan ringkas mengenai spesifikasi yang telah dijabarkan 

pada dokumen B200, desain perangkat keras dan perangkat lunak subsistem 

antarmuka pengguna, desain perangkat keras dan perangkat lunak subsistem motor 

penggerak dan kontrol posisi, desain perangkat keras dan perangkat lunak akuisisi 

citra otomatis, dan desain perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan citra. 

Selain itu, dalam dokumen ini juga dijelaskan beberapa alternatif desain beserta 

kekurangan dan kelebihan masing-masing desain berdasarkan spesifikasi yang 

telah ditentukan. 

 

1.2 Tujuan Penulisan, Aplikasi, dan Fungsi Dokumen 

Tujuan dari penulisan dokumen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penjelasan desain secara detil dari sistem produk Macro Photography Motorize 

Positioning Plate for Focus Stacking. 

2. Landasan perancangan dan pengembangan produk yang berorientasi pada 

desain yang diturunkan dari spesifikasi dan dapat digunakan dalam 

implementasi produk tersebut. 

3. Acuan untuk melakukan implementasi sistem untuk memastikan dan 

mengevaluasi pemenuhan sistem tersebut terhadap spesifikasi yang telah 

ditentukan dengan mengikuti desain yang dibuat. 

4. Pemenuhan persyaratan kelulusan mata kuliah EL4090 Tugas Akhir I. 
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1.4 Daftar Singkatan 

Berikut ini diberikan tabel referensi dari singkatan-singkatan yang digunakan 

dalam dokumen ini. 

Tabel II – Daftar Singkatan 

Singkatan Arti 

CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp 

CPU Central Processing Unit 

DFD Data Flow Diagram 

DIY Do it Yourself 

DOF Depth-of-Field 

DSLR Digital Single-Lens Reflex 
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DVI Digital Visual Interface 

FLOPS Floating Operation per Seconds 

GUI Graphical User Interface 

HDMI High Definition Multimedia Interface 

HID Human Interface Device 

I/O Input/Output 

IDR Indonesia Rupiah 

IP Ingress Protection 

IPS In-plane Switching 

ITB Institut Teknologi Bandung 

LCD Liquid Crystal Display 

LED Light Emitting Diode 

LVDS Low Voltage Differential Signaling 

MATLAB Matrix Laboratory 

MSRP Manufacturer Suggested Retail price 

MTBF Mean Time Before Failure 

MTP Media Transfer Protocol 

MTTR Mean Time to Repair 

RAM Random Access Memory 

SATA Serial Advanced Technology Attachment 

SD Secure Digital 

SDK Software Development Kit 

SMD Surface Mount Device 

STEI Sekolah Teknik Elektro dan Informatika 

TN Twisted Nematic 

USB Universal Serial Bus 

USD United States Dollar 

VGA Video Graphics Array 

WiFi Wireless Fidelity 

WXGA Wide Extended Graphics Array 
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PERANCANGAN 
 

2.1 Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi 

2.1.1 Definisi dan Fungsi 

Kamera merupakan alat yang digunakan untuk melakukan visualisasi 

suatu objek. Lensa optik yang merupakan perlengkapan dari suatu kamera 

memiliki keterbatasan untuk dalam hal kedalaman fokus. Keterbatasan ini 

membuat objek tidak dapat divisualisasikan secara baik karena ada 

beberapa bagian atau bidang dari objek tersebut yang tidak jelas (out-of-

focus). Dalam bidang fotografi, hal ini direpresentasikan dengan parameter 

bernama kedalaman fokus atau depth-of-field (DOF). 

Kedalaman fokus atau depth-of-field (DOF) merupakan parameter yang 

menentukan jarak terdekat bidang objek dan jarak terjauh bidang objek 

relatif terhadap lensa yang masih memiliki kualitas fokus yang baik 

sehingga dapat divisualisasikan dengan baik oleh sensor citra atau film. 

Kedalaman fokus ditentukan oleh tiga buah faktor yaitu ukuran bukaan 

lensa (aperture value), jarak fokus lensa (focal length), dan jarak objek 

(subject distance). 

Fotografi makro merupakan salah satu bidang fotografi yang paling 

diminati dan berhadapan langsung dengan masalah depth-of-field. Fotografi 

makro melakukan visualisasi terhadap suatu objek yang cukup kecil pada 

jarak yang sangat dekat sehingga diperoleh hasil visualisasi yang 

menakjubkan dan terkadang tidak dapat direproduksi oleh mata biasa. Jarak 

terhadap objek yang sangat dekat dan ukuran objek yang sangat kecil ini 

menyebabkan depth-of-field menjadi musuh utama fotografi makro. Selain 

itu, fotografi makro memerlukan konfigurasi khusus yang membuat 

fotografer sangat terbatas dalam melakukan pengaturan pengambilan citra. 

 
Focus Stacking dari dua buah citra kupu-kupu. ©Bagus Hanindhito 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan depth-of-field 

pada fotografi makro adalah dengan menggunakan teknik kombinasi fokus 

(focus stacking). Pada dasarnya, teknik ini menggabungkan beberapa citra 

dari suatu objek yang sama dengan titik fokus yang berbeda sehingga 

diperoleh depth-of-field yang lebih baik. Agar teknik ini dapat 
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menghasilkan citra lebih baik, diperlukan suatu mekanisme untuk 

melakukan beberapa kali pengambilan citra dari suatu objek dengan mudah 

namun tetap presisi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan mencakup 

daerah hulu hingga hilir sehingga diberi judul Macro Photography Motorize 

Positioning Plate for Focus Stacking yang meliputi empat hal sebagai 

berikut. 

1. Produk ini dapat melakukan pengubahan titik fokus kamera terhadap 

objek yang akan diabadikan. 

2. Produk ini dapat memerintahkan kamera untuk melakukan 

pengambilan citra secara otomatis untuk setiap fokus yang berbeda 

tanpa invervensi pengguna. 

3. Produk ini dapat membantu pengguna untuk menghitung nilai DOF 

dengan mudah, melakukan konfigurasi kamera dengan mudah, dan 

melihat hasil citra yang telah diambil oleh kamera dengan lebih baik 

sehingga pengguna dapat melakukan evaluasi dan peningkatan 

kualitas citra yang diambil dengan melakukan konfigurasi 

pengambilan gambar yang sesuai. 

4. Produk ini dapat melakukan pengolahan citra yang telah diambil 

menggunakan metode focus stacking sehingga dihasilkan sebuah 

citra dengan depth-of-field yang lebih baik. Hasil pengolahan citra 

dapat disimpan dan ditampilkan kepada pengguna. 

2.1.2 Ringkasan Spesifikasi 

2.1.2.1 Antarmuka Pengguna dengan Sistem 

Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui sebuah modul 

antarmuka pengguna yang interaktif dan intuitif. Modul antarmuka 

pengguna ditempatkan pada kondisi statis dan jauh dari komponen 

sistem yang bergerak. Interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna 

adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan konfigurasi terhadap sistem sebelum sistem 

melakukan tugasnya, yaitu melakukan pengambilan citra 

untuk focus stacking hingga selesai melakukan pengolahan 

citra digital. 

2. Memantau keberjalanan sistem dengan melihat status 

kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem serta hasil 

yang telah diambil selama keberjalanan pekerjaan itu. 

3. Melihat hasil kerja sistem dan memindahkan hasil kerja 

tersebut untuk disimpan atau diolah lebih lanjut. 

2.1.2.2 Kemampuan dan Fungsionalitas Sistem 

Berikut ini adalah spesifikasi sistem berdasarkan kemampuan dan 

fungsionalitas sistem yang dibutuhkan. 

1. Sistem ini dapat melakukan perubahan pada posisi kamera 

dengan akurasi minimal 1 mm dan toleransi 1%. Hal ini harus 
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dilakukan karena perubahan jarak yang sangat kecil akan 

berakibat cukup besar pada fotografi makro. 

2. Sistem ini memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi 

khususnya pada saat pengaturan posisi kamera. Dengan presisi 

yang sangat tinggi ini, pengguna dapat melakukan 

repeatability atau pengulangan kerja sistem dengan 

konfigurasi yang sama tanpa perbedaan yang berarti pada hasil. 

3. Sistem ini terdiri atas dua modul, yaitu modul statis yang 

digunakan untuk menangani antarmuka pengguna dan modul 

dinamis yang digunakan untuk mengatur posisi kamera. 

Dimensi modul statis sangat dipengaruhi dengan komponen 

display atau layar untuk menangani antarmuka pengguna. 

Dimensi modul dinamis akan sangat dipengaruhi oleh 

komponen rel kamera. 

4. Konsumsi daya sistem ini secara umum ditentukan oleh 

mikroprosesor untuk melakukan komputasi dan motor 

penggerak untuk melakukan pengaturan posisi. Secara kasar, 

total konsumsi daya sistem secara keseluruhan tidak lebih dari 

40 Watt. 

5. Sistem ini harus mudah dioperasikan dengan antarmuka 

pengguna yang intuitif dan interaktif. 

6. Sistem ini mendukung kompabilitas dengan kamera dan lensa 

makro yang sesuai dengan standar tripod dengan beban 

maksimum 5kg. Sistem ini juga harus mengenali kamera 

DSLR untuk melakukan trigger pengambilan citra otomatis 

dan mengambil citra tersebut untuk kemudian diolah. 

7. Sistem ini harus mampu membaca citra dalam format yang 

dihasilkan oleh kamera tersebut. 

8. Sistem ini harus kuat namun tetap mudah dioperasikan. Sistem 

kontrol posisi harus critically damped.  

2.1.2.3 Deskripsi Fisik dan Lingkungan Sistem 

Berikut ini adalah deskripsi fisik dan lingkungan kerja dari 

sistem. 

1. Sistem digunakan dan dioperasikan di dalam ruangan dalam 

kondisi diam. Suhu ruangan berkisar 25oC hingga 28oC. 

Kelembaban maksimum adalah 60% tanpa pengembunan (non 

condensing) pada tekanan 1 atm. Sistem tidak boleh mendapat 

sinar matahari langsung dan harus mendapat cahaya yang 

cukup.  

2. Sistem ini memiliki perlindungan terhadap debu, abu, dan 

benda cair tidak korosif hingga IP22. 
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3. Sistem ini dioperasikan pada lingkungan dengan getaran yang 

minimum untuk menjaga akurasi dan presisi komponen sistem. 

Sistem ini tidak mengeluarkan panas berlebih yang berbahaya. 

2.1.2.4 Standardisasi Sistem 

Berikut ini standardisasi nasional maupun internasional yang 

harus dipenuhi oleh sistem. 

1. SNI 04-1685-1989 

2. IP 22 

3. EN 50087:1993 

4. EN 60065:1998 

5. Energy Star 

2.1.2.5 Keandalan dan Perawatan Sistem 

Target mean time before failure (MTBF) dan mean time to repair 

(MTTR) sistem ini adalah 25.000 jam dan 1 hari secara berturut-

turut dengan asumsi kondisi lingkungan dan kondisi fisik sistem 

saat dioperasikan sesuai dengan batasan yang diberikan. 

2.2 Tinjauan Desain Sistem Secara Umum 

2.2.1 Definisi Sistem dan Subsistem 

Sistem Macro Photography Motorize Positioning Plate for Focus 

Stacking ini terdiri atas empat subsistem utama yang akan dijelaskan 

kemudian. Sistem memiliki input yang berasal dari pengguna berupa 

perintah konfigurasi yang dimasukkan melalui sebuah modul antarmuka 

pengguna, input yang berasal dari kamera berupa citra yang telah diambil, 

dan input yang berasal dari sensor posisi berupa posisi kamera.  

Sistem ini memiliki output berupa perintah pengambilan gambar yang 

dikirim kepada kamera, perintah untuk mengatur posisi kamera yang 

dikirim kepada motor melalui suatu mekanisme pengendali, data citra hasil 

pengolahan gambar yang dapat ditransfer ke media penyimpan eksternal, 

serta tampilan pada layar pengguna sehingga pengguna dapat mengamati 

keberjalanan sistem dan hasil kerja sistem.  

Berikut ini diagram konteks sistem atau disebut juga data flow diagram 

tingkat nol dari sistem. 

Pengguna Sistem Kamera Obyek

Media 
Penyimpan 
Eksternal

 
Diagram DFD Tingkat Nol. ©Dokumentasi Penulis 
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Parameter Keterangan 

Input  Konfigurasi yang diberikan oleh pengguna untuk 
mengoperasikan sistem. 

 Citra digital sebuah objek dari kamera digital yang diakuisisi ke 

dalam sistem. 

Output  Hasil focus stacking, status dari sistem, dan citra yang telah 
diambil ditampilkan pada pengguna. 

 Citra hasil pengolahan digital dapat disimpan ke media 

penyimpan eksternal (opsional). 

 Sinyal kontrol untuk mengatur dan memberi perintah ke kamera. 

Fungsi  Menampilkan menu berupa graphical user interface kepada 

pengguna sehingga pengguna dapat melakukan konfigurasi 

terhadap sistem, memeriksa status sistem, dan melihat hasil 

akuisisi citra dan hasil pengolahan gambar yang dilakukan oleh 

sistem. 

 Melakukan akuisisi citra otomatis suatu objek dengan letak titik 
fokus yang berbeda dengan menggeser posisi kamera sepanjang 

rel dan mengirimkan sinyal trigger kepada kamera untuk 

melakukan pengambilan gambar di setiap langkah pergeseran 

posisi. 

 Melakukan pengolahan citra dengan metode focus stacking 
apabila syarat dan kondisi terpenuhi, yaitu jumlah citra yang 

dapat diolah maksimum delapan buah citra. 

 Membantu pengguna menghitung nilai DOF berdasarkan 

konfigurasi kamera dan lensa yang digunakan. 

 

 
Dua buah modul utama sistem. ©Dokumentasi Penulis 

Dalam bentuk bagian, sistem ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

bagian statis dan bagian dinamis. Bagian atau modul statis merupakan 

modul yang posisinya diam dan tidak ada mekanisme pengubahan posisi 

dari dalam sistem. Modul statis ini berfungsi sebagai pusat kontrol dan 

antarmuka pengguna dari sistem. Modul statis diletakkan pada jarak yang 
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cukup dari modul dinamis agar tidak mengganggu keberjalanan modul 

dinamis. 

Bagian atau modul dinamis merupakan bagian yang memiliki komponen 

bergerak dan dikontrol pergerakkannya oleh sistem. Bagian dinamis ini 

merupakan bagian yang memerlukan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi 

sehingga diperlukan bebas intervensi dari pengguna selama suatu siklus 

pekerjaan dilakukan secara otomatis. 

Dalam bentuk subsistem, sistem ini dapat dibagi menjadi empat 

subsistem utama yang dijabarkan sebagai berikut. Diagram aliran data 

tingkat satu diberikan pada gambar selanjutnya. 

1. Subsistem Motor Penggerak dan Kontrol Posisi 

2. Subsistem Akuisisi Citra Otomatis 

3. Subsistem Pengolahan Citra Digital 

4. Subsistem Antarmuka Pengguna 

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Modul Motor 
Penggerak dan Kontrol 

Posisi

Modul Pengolah Citra 
Digital

Modul Antarmuka 
Pengguna

Modul Akuisisi Citra 
Otomatis

 

Setiap subsistem tersebut memiliki keterhubungan satu dengan yang 

lainnya. Sistem mikroprosesor memegang peran penting dalam melakukan 

koordinasi semua subsistem yang ada. Bahkan, bila sistem mikroprosesor 

yang dipilih memiliki kemampuan yang baik, beberapa subsistem dapat 

terintegrasi dalam sistem mikroprosesor tersebut sehingga ukuran sistem 

menjadi lebih kecil dan lebih ringkas.  

2.2.2 Deskripsi Fisik Sistem 

Deskripsi fisik suatu sistem yang akan dibuat memberi gambaran secara 

fisik terhadap bentuk sistem secara keseluruhan dan bentuk setiap 

komponen sistem tersebut. Berikut ini diberikan pemodelan kasar dari 

sistem dalam bentuk tiga dimensi. 
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1. Sketsa 3D Modul Statis 

Berikut ini diberikan sketsa desain untuk modul statis. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, modul statis ini menangani antarmuka 

pengguna dan menyimpan komponen-komponen penting dari sistem 

seperti mikroprosesor dan media penyimpan. 

 
Sketsa 3D Modul Statis. ©Dokumentasi Penulis 

 
Sketsa 3D Modul Statis. ©Dokumentasi Penulis 

Komponen utama yang menentukan dimensi modul statis adalah 

panel LCD. Panel LCD yang digunakan berukuran diagonal 15,6 inch 

dengan rasio panjang berbanding lebar adalah 16:9. Rasio ini merupakan 

rasio standar untuk layar LCD saat ini dengan format widescreen. 

Dengan demikian, dimensi panjang dan lebar panel LCD ini 13,5965 

inch (~345mm) dan 7,648074 inch. (~194mm) secara berturut-turut. 

Resolusi yang dimiliki panel LCD ini adalah 1366 piksel untuk 

horizontal dan 768 piksel (1366x768) untuk vertikal yang sesuai dengan 
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standar WXGA dengan frekuensi pembaruan (refresh rate) 60Hz. LCD 

Panel ini juga mendukung 10-multitouch point dengan sensor kapasitif 

sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan 

interaktif. Bila memungkinkan dari sisi ketersediaan barang, panel LCD 

dapat diganti menjadi resolusi Full HD (1920x1080). 

 
Tampak Depan Modul Statis. ©Dokumentasi Penulis 

 
Tampak Samping Modul Statis. ©Dokumentasi Penulis 

Selanjutnya, panel LCD tersebut dipasang pada bingkai (bezel) yang 

transparan dan terbuat dari akrilik untuk menambah estetika. Pada 

bagian belakang LCD tersebut terdapat kompartemen untuk menyimpan 

board sistem mikroprosesor yang akan dijelaskan lebih mendetil pada 

pembahasan selanjutnya. Selain itu, terdapat media penyimpan internal 

berupa Solid-State Drive (SSD) dan modul pengendali layar (display 

driver).  
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Pada modul statis ini terdapat tombol fisik berupa tombol power dan 

tombol reset. Tombol power digunakan untuk menghidupkan sistem. 

Tombol reset digunakan untuk memulai ulang sistem. Terdapat 

indikator LED yang menandakan status sistem elektrikal yang diterima 

oleh sistem, status on/off sistem, status penggunaan I/O pada sistem. 

Selanjutnya, modul statis ini memiliki dua buah port USB 2.0 digunakan 

untuk menghubungkan modul statis dengan modul dinamis sebagai 

sinyal pengatur posisi dan akusisi data posisi kamera serta 

menghubungkan modul statis dengan kamera DSLR sebagai akuisisi 

data citra yang akan diolah. Terdapat pula sebuah port daya untuk 

memberi sistem daya dari luar. 

Dudukan (stand) terbuat dari bahan yang transparan berupa akrilik 

namun agak tebal. Perhitungan panjang dudukan harus disesuaikan 

dengan beban layar beserta perlengkapannya agar stabil dan tidak jatuh. 

Dudukan ini dapat diatur sudutnya sehingga pengguna dapat memilih 

posisi yang sesuai untuk melihat layar yang ada dengan lebih nyaman. 

2. Sketsa 3D Modul Dinamis 

Modul dinamis tersusun atas rel yang sangat presisi serta dudukan 

kamera DSLR. Pada modul dinamis ini, rel tersusun atas sebuah ball 

screw yang memiliki presisi yang tinggi. Agar dapat menopang beban 

kamera DSLR beserta lensanya, terdapat dua rel tambahan yang 

berfungsi sebagai pengarah gerak linear (linear guidance). Keseluruhan 

rel akan memiliki panjang 200mm namun dengan konfigurasi tersebut, 

perpindahan efektif yang dapat dilakukan oleh dudukan kamera adalah 

100mm, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh sistem ini. 

 
Sketsa 3D Modul Dinamis. ©Dokumentasi Penulis 

Dudukan kamera terdiri atas slot quick release sehingga pengguna 

dapat dengan mudah dan cepat menempatkan kamera di atas sistem rel 
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tersebut. Pada bagian bawah rel, terdapat sekrup standar ¼ inch untuk 

meletakkan rel ini di atas tripod. 

Pada modul dinamis ini juga terdapat mikrokontroler sebagai 

pengatur posisi kamera serta motor driver untuk men-drive motor 

stepper. Motor stepper memiliki kedudukan di salah satu ujung rel dan 

akan memutar ball screw sehingga dudukan kamera dapat berpindah. 

Terdapat sebuah sensor posisi linear berbasis hall-effect dengan akurasi 

dan presisi tinggi untuk menentukan posisi dudukan kamera dalam rel. 

Sensor ini perlu dibantu dengan adanya magnet multipole linear yang 

diletakkan di atas bagian bawah dari rel. Magnet multipole linear 

merupakan magnet yang terdiri atas sejumlah kutub selatan dan kutub 

utara yang disusun bergantian secara linear dengan panjang masing-

masing kutub yang sangat kecil, hingga orde 1 mm.  

 
Sketsa 3D Modul Dinamis. ©Dokumentasi Penulis 

 

Sketsa Tampak Atas dari Modul Dinamis. ©Dokumentasi Penulis 
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Sketsa Tampak Samping dari Modul Dinamis. ©Dokumentasi Penulis 

2.2.3 Diagram Sistem 
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2.3 Tinjauan Desain Perangkat Keras Subsistem Antarmuka Pengguna 

Subsistem antarmuka pengguna merupakan subsistem yang memberikan 

pengguna cara berkomunikasi dengan sistem secara intuitif dan interaktif. Desain 
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yang dipilih dalam subsistem ini meliputi penggunaan komponen-komponen 

berikut.  

1. Panel LCD Layar Sentuh 

2. Display Driver 

3. Indikator LED 

4. Tombol Tekan (push button) 

Pemilihan masing-masing komponen beserta alternatif desain akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya untuk setiap komponen. 

2.3.1 Panel LCD Layar Sentuh 

Panel LCD diperlukan untuk menampilkan hasil pengambilan citra yang 

dilakukan kamera. Dengan demikian, pengguna tidak perlu melihat 

hasilnya pada LCD yang terdapat di kamera karena hal ini akan berpotensi 

mengganggu modul dinamis yang sedang bekerja. Selain itu, dengan 

menggunakan panel LCD, antarmuka pengguna dapat didesain lebih 

menarik. 

Pemilihan panel LCD yang digunakan perlu memperhatikan beberapa 

faktor. Hal ini dimaksudkan agar gambar yang ditampilkan dalam panel 

LCD tersebut lebih baik terutama untuk digunakan dalam pengambilan dan 

pengolahan citra. Beberapa parameter dalam memilih panel LCD diberikan 

sebagai berikut. 

1. Resolusi panel LCD  

Pada dasarnya, resolusi panel LCD yang lebih tinggi akan menghasilkan 

kepadatan piksel per cm2 yang lebih padat sehingga gambar dapat 

ditampilkan lebih baik. Resolusi dinyatakan dengan satuan piksel (pixel) 

baik untuk resolusi horizontal maupun resolusi vertikal. Perbandingan 

resolusi horizontal dan resolusi vertikal ditentukan oleh aspect ratio atau 

rasio panjang berbanding lebar. Beberapa standar yang sering digunakan 

pada panel LCD ini antara lain 1024x768 (4:3), 1280x1024 (5:4), 

1366x768 (16:9), 1920x1080 (16:9), dan 1280x800 (16:10). 

2. Rasio Panel LCD 

Rasio panel LCD menentukan perbandingan panjang dengan lebar. 

Terdapat beberapa standar yang tersedia di pasaran yaitu 4:3, 5:4, 16:9, 

dan 16:10. Rasio 16:9 atau sering disebut widescreen merupakan rasio 

yang paling banyak diimplementasikan pada panel LCD saat ini. 

3. Ukuran Panel LCD 

Ukuran panel LCD menentukan dimensi panjang dan dimensi lebar dari 

panel tersebut. Ukuran panel LCD biasanya ditentukan dari panjang 

diagonalnya. Dengan mengetahui rasio panel LCD, ukuran panjang dan 

lebar panel LCD dapat dihitung dengan pythagoras.  

4. Kecepatan Pembaruan (refresh rate) 
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Kecepatan pembaruan menentukan seberapa sering panel LCD 

memperbarui gambar yang ditampilkan dengan melakukan scanning 

secara horizontal untuk setiap baris secara bergantian. Spesifikasi 

minimum untuk refresh rate agar nyaman di mata pengguna adalah 

60Hz. Refresh rate lebih tinggi akan mengurangi terjadinya flicker yang 

mengganggu pengguna dalam melihat gambar yang ditampilkan. 

5. Antarmuka Data 

Antarmuka data menjadi parameter yang sangat penting dalam 

menentukan panel LCD yang dipilih. Terdapat beberapa pilihan yang 

sering digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah koneksi VGA 

(Analog Video Connector), koneksi HDMI (High Definition Multimedia 

Interface), koneksi DisplayPort, koneksi DVI (Digital Visual Interface), 

hingga koneksi LVDS (Low Voltage Differential Signaling). Masing-

masing antarmuka memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa 

konverter tersedia untuk melakukan konversi di antara antarmuka yang 

berbeda tersebut.  

6. Kebutuhan Daya, Backlight, dan Jenis Panel 

Konsumsi daya pada panel LCD salah satunya ditentukan oleh 

penggunaan backlight. Backlight yang tersedia saat ini adalah backlight 

berbasis LED yang lebih hemat daya dibandingkan berbasis CCFL 

(Cold-Cathode Fluorescent Lamp). Jenis panel yang tersedia saat ini 

adalah panel TN (Twisted Nematic) dan IPS (In-plane Switching). Panel 

IPS menghasilkan warna yang lebih baik pada sudut pandang yang lebih 

luas dibanding panel IPS. Sayangnya panel IPS memiliki harga relatif 

lebih mahal, refresh rate-nya relatif rendah, dan konsumsi daya sedikit 

lebih tinggi dibanding panel TN. 

7. Ketersediaan Human Interface Device (HID) terintegrasi 

Beberapa panel LCD memiliki HID yang terintegrasi berupa sensor 

kapasitif untuk mengimplementasikan touchscreen. Dengan tersedianya 

HID terintegrasi ini, jumlah tombol fisik dalam sistem dapat dikurangi. 

Selain itu, touchscreen membuat interaksi pengguna dengan sistem lebih 

menyenangkan khususnya multi-point touch screen. 

Dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut, kami 

memberikan batasan untuk melakukan penyaringan terhadap kemungkinan 

pemilihan panel LCD yang tersedia dipasar. Batasan yang diberikan 

dilakukan agar pengguna mendapatkan tampilan antarmuka pengguna yang 

baik terutama saat mengamati citra yang diambil. 

 Ukuran panel LCD minimum adalah 10 inch dan maksimum adalah 15 

inch agar pengguna dapat melihat tampilan dengan jelas terutama untuk 

mengamati dan menganalisis citra yang dihasilkan. Selain itu, dengan 

rentang ukuran ini, sistem yang dihasilkan tidak terlalu besar (mirip 

dengan tablet ataupun laptop). 
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 Resolusi panel LCD dapat berupa 1366x768 ataupun 1920x1080 yang 

merupakan panel LCD yang banyak digunakan saat ini sehingga 

diharapkan ketersediaan barang cukup banyak. Selain itu, resolusi ini 

merupakan resolusi standar saat ini sehingga dukungan graphics 

accelerator, graphics driver, dan aplikasi akan jauh lebih baik. Dengan 

resolusi ini, rasio yang diinginkan adalah 16:9.  

 Kecepatan pembaruan (refresh rate) minimum sebesar 60Hz dengan 

jenis panel adalah panel TN. Seandainya tersedia panel IPS dengan 

harga terjangkau, pilihan pada panel IPS akan menjadi nilai tambah. Dari 

sisi backlight, LED backlight menjadi kandidat karena LED backlight 

lebih hemat daya, lebih awet, dan lebih mudah pemasangannya 

dibanding CCFL yang memerlukan tegangan tinggi. 

 Antarmuka Data dapat menggunakan HDMI maupun LVDS. HDMI 

merupakan antarmuka video dan audio yang banyak digunakan saat ini 

sehingga dukungan dari sisi graphics accelerator dan graphics driver 

akan lebih baik. Sedangkan antarmuka LVDS merupakan antarmuka 

yang sering ditemukan pada layar laptop. Antarmuka LVDS dapat 

dikonversi menjadi HDMI dengan sebuah konverter khusus. 

 Panel LCD yang dipilih haruslah memiliki antarmuka pengguna HID 

terintegrasi berupa touchscreen dengan sensor kapasitif sehingga 

interaksi pengguna dan sistem lebih menyenangkan. Kemampuan Multi-

touch menjadi nilai tambah.  

Setelah melakukan survei terhadap ketersediaan barang yang memenuhi 

kriteria tersebut, kami merencanakan untuk menggunakan panel LCD 

sebagai berikut. Panel LCD yang akan digunakan berukuran 15,6 inchi 

dengan resolusi 1366x768. Panel LCD ini bersifat open-frame (tanpa 

bingkai) sehingga penempatan dan pemasangan panel LCD ini dapat 

disesuaikan dengan desain akhir sistem khususnya modul statis. Antarmuka 

panel LCD ini adalah LVDS, namun dalam paket penjualannya telah 

disediakan konverter dari LVDS ke HDMI. Panel LCD ini juga memiliki 

HID terintegrasi dengan multitouch 10-titik yang kemudian dihubungkan 

ke mikroprosesor menggunakan USB setelah melalui konverter LVDS. 

Selain panel LCD tersebut, kami menyediakan beberapa alternatif 

beserta alasan mengapa alternatif ini tidak menjadi pilihan utama kami 

khususnya dari segi harga, ukuran, dan ketersediaan HID terintegrasi. 

1. Alternatif I 

Alternatif pertama adalah menggunakan panel LCD yang merupakan 

spare-part dari laptop. Panel LCD ini dapat dengan mudah 

didapatkan dalam berbagai ukuran dan resolusi di toko-toko 

komputer di Indonesia. 

a. Kelebihan 
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- Mudah didapatkan di dalam Indonesia sehingga biaya 

pengiriman lebih murah. 

- Pilihan ukuran bervariasi, mulai dari ukuran 12 inch hingga 

15,6 inch sesuai dengan jenis laptop yang beredar di pasaran. 

- Pilihan resolusi bervariaasi, mulai dari 1280x800, 1366x768, 

hingga 1920x1080. 

- Open frame sehingga mudah disesuaikan dengan desain 

sistem. 

- Harga relatif murah, mulai dari USD55 hingga USD120. 

b. Kekurangan 

- Tidak ada HID terintegrasi berupa touchscreen. Pengubahan 

panel LCD ini menjadi touchscreen dapat dimungkinkan 

dengan penambahan touch panel. Namun, touch panel akan 

menambah dimensi sistem dan mempersulit perakitan sistem. 

Alternatif lain adalah menggunakan tombol fisik untuk 

memilih menu pada layar seperti pada mesin ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri) pada umumnya. Namun, hal ini 

menyebabkan interaksi pengguna dan sistem kurang 

menyenangkan. 

- Antarmuka yang tersedia adalah LVDS dengan standar kabel 

dan konektor yang bervariasi. Hal ini menjadi sangat sulit 

untuk mencari konverter LVDS ke HDMI yang tepat. 

 

 
Paket Penjualan Panel LCD Touchscreen 15,6” beserta konverter dan kabel. ©ChalkBoard Electronics 

Parameter Keterangan 
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Nama Produk 15.6" HDMI interface LCD with capacitive touchscreen 

Produsen ChalkBoard Electronics, Malaysia 

Website Produk http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280#!/15-6-HDMI-

interface-LCD-with-capacitive-

touchscreen/p/38127425/category=3094861 [diakses 4 

Desember 2014] 

MSRP USD154,25 (termasuk Konverter LVDS ke HDMI, kabel 

LVDS, sensor cahaya pengatur backlight) 

Negara Asal Malaysia 

Resolusi WXGA 1366x768 piksel, kedalaman warna 18-bit, 60Hz 

Ukuran dan Rasio 15,6 inchi, 16:9, Open-Frame 

HID terintegrasi Multi-touch Capacitive Sensor dengan 10-titik sentuh 

Antarmuka Video : LVDS, konverter dari LVDS ke HDMI tersedia. 

HID : LVDS, konverter dari LVDS ke USB tersedia. 

Tegangan dan Arus 5,3V~6V dengan arus 2,5A dari antarmuka LVDS 

Kompabilitas Raspberry Pi, Perangkat dengan Windows 7 dan Windows 8 

2. Alternatif II 

Alternatif kedua adalah menggunakan monitor LCD yang tersedia di 

pasar Indonesia. Sayangnya, monitor LCD yang tersedia pada 

umumnya berukuran di atas 15,6 inch untuk resolusi standar saat ini. 

a. Kelebihan 

- Mudah didapatkan di dalam Indonesia sehingga biaya 

pengiriman lebih murah. 

- Pilihan resolusi bervariaasi, mulai dari 1280x800, 1366x768, 

hingga 1920x1080. 

- Antarmuka pada umumnya menggunakan VGA ataupun 

HDMI. 

b. Kekurangan 

- Tidak open frame, ukuran dan dimensi sangat besar. 

- Sulit diintegrasikan dalam sistem yang portabel dari sisi 

ukuran dan kebutuhan kabel serta sumber daya. 

- Tidak ada HID terintegrasi berupa touchscreen. Pengubahan 

panel LCD ini menjadi touchscreen dapat dimungkinkan 

dengan penambahan touch panel. Namun, touch panel akan 

menambah dimensi sistem dan mempersulit perakitan sistem. 

Alternatif lain adalah menggunakan tombol fisik untuk 

memilih menu pada layar seperti pada mesin ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri) pada umumnya. Namun, hal ini 

menyebabkan interaksi pengguna dan sistem kurang 

menyenangkan. 

3. Alternatif III 

Alternatif ketiga adalah menggunakan monitor LCD dengan 

touchscreen terintegrasi yang tersedia di pasar Indonesia. Sayangnya, 
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monitor LCD yang tersedia pada umumnya berukuran di atas 15,6 

inch untuk resolusi standar saat ini. Selain itu, harga monitor LCD 

dengan touchscreen terintegrasi relatif lebih mahal. 

a. Kelebihan 

- Mudah didapatkan di dalam Indonesia sehingga biaya 

pengiriman lebih murah. 

- Pilihan resolusi bervariasi, mulai dari 1280x800, 1366x768, 

hingga 1920x1080. 

- Antarmuka pada umumnya menggunakan VGA ataupun 

HDMI. 

- Terdapat HID terintegrasi berupa touchscreen dengan 

berbagai pilihan jumlah touch-point. 

b. Kekurangan 

- Tidak open frame, ukuran dan dimensi sangat besar. 

- Sulit diintegrasikan dalam sistem yang portabel dari sisi 

ukuran dan kebutuhan kabel serta sumber daya. 

- Harga relatif mahal, berkisar USD200 hingga USD500 

bergantung pada ukuran dan fitur yang ditawarkan. 

2.3.2 Display Interface Converter 

Display Interface Converter digunakan untuk mengkonversi antarmuka 

LVDS pada panel LCD menjadi antarmuka HDMI ataupun VGA yang 

lebih fleksibel untuk digunakan. Display Interface Converter yang dipilih 

harus disesuaikan dengan antarmuka LVDS yang digunakan setiap panel 

LCD. Hal ini menyebabkan sangat sulit mencari konverter LVDS ke HDMI 

ataupun VGA karena konektor LVDS pada setiap panel LCD belum tentu 

sama. 

Selain masalah display, diperlukan pula konverter antarmuka HID 

touchscreen capacitive sensor untuk diteruskan ke mikroprosesor dalam 

suatu antarmuka yang sederhana. Biasanya antarmuka yang dipilih untuk 

HID berupa touchscreen adalah USB.  

Dengan ditetapkannya pilihan panel LCD pada poin 2.3.1, berikut ini 

adalah spesifikasi Display Interface Converter yang akan digunakan. 

Display Interface Converter ini memiliki MSRP sebesar USD34.99 bila 

dijual terpisah.  
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HDMI to LVDS Converter. ©ChalkBoard Electronics 

Parameter Keterangan 

Nama Produk HDMI to LVDS Converter 

Produsen ChalkBoard Electronics, Malaysia 

Website Produk http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280#!/HDMI-to-

LVDS-converter/p/14647633/category=3094861 [diakses 4 

Desember 2014] 

MSRP USD154,25 (termasuk panel LCD, Konverter LVDS ke HDMI, 

kabel LVDS, sensor cahaya pengatur backlight) 

Negara Asal Malaysia 

Antarmuka LCD Low Voltage Differential Signaling (LVDS) 

Antarmuka PC Video : High Definition Multimedia Interface (HDMI) 

HID : USB 2.0 Type A Male Port 

Tegangan dan Arus 5V~5,5V dengan arus 3A (termasuk sumber daya untuk panel 

LCD) 

Kompabilitas Raspberry Pi, Perangkat dengan Windows 7 dan Windows 8 

2.3.3 Indikator LED 

Indikator LED diperlukan untuk memberikan pengguna informasi 

dengan cepat mengenai status sistem. Dalam modul statis, terdapat tiga 

buah indikator berupa LED yang akan diimplementasikan. Dalam modul 

dinamis, terdapat lima buah indikator berupa LED yang akan 

diimplementasikan. 
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Indikator LED dalam modul statis dijabarkan sebagai berikut. 

1. Indikator ketersediaan daya. LED ini akan menyala bila modul statis 

telah mendapat daya dari luar. 

2. Indikator on/off. LED ini akan menyala bila sistem mikroprosesor pada 

modul statis telah dinyalakan. 

3. Indikator I/O. LED ini akan menyala dan berkedip (blinking) bila terjadi 

aktivitas I/O (Input/Output) data pada port SATA di sistem 

mikroprosesor. 

Indikator LED pada modul statis ditempatkan pada sebuah tempat yaitu di 

bawah panel LCD. Indikator ini didesain agar menampilkan efek 

translucent bila dikombinasikan dengan bingkai yang transparan untuk 

menambah estetika. 

Indikator LED dalam modul dinamis dijabarkan sebagai berikut. 

1. Indikator ketersediaan daya. LED ini akan menyala bila modul dinamis 

telah mendapat daya dari luar. 

2. Indikator on/off. LED ini akan menyala bila sistem mikrokontroler 

dinyalakan. 

3. Indikator ready/busy. LED ini akan menyala bila modul dinamis siap 

menerima perintah dari modul statis. LED ini akan mati bila modul 

dinamis sedang melaksanakan perintah. 

4. Indikator level magnetik turun. LED ini akan menyala bila jarak antara 

magnet dan sensor posisi menjauh. 

5. Indikator level magnetik naik. LED ini akan menyala bila jarak antara 

magnet dan sensor posisi mendekat. 

Semua LED akan menggunakan SMD (Surface Mount Device) sehingga 

dimensi dapat lebih kecil namun tetap terbaca. Konfigurasi LED meliputi 

resistor pull-up dan sebagainya akan disesuaikan dengan datasheet masing-

masing IC. 

2.3.4 Tombol Tekan (push button) 

Tombol tekan (push button) sangat diperlukan dalam sistem ini. Pada 

modul statis, terdapat dua buah tombol tekan sedangkan pada modul 

dinamis terdapat satu buah tombol tekan. Dalam modul statis, dua buah 

tombol tekan tersebut digunakan untuk mengimplementasikan power 

button dan reset button. Dikemudian hari, ada rencana untuk mengurangi 

jumlah tombol tekan pada modul ini menjadi satu buah. Tombol tekan 

untuk power button dan reset button dijadikan satu. Reset dapat dilakukan 

dengan menekan tombol power dalam jangka waktu cukup lama (~5s) yang 

membuat sistem force shutdown. Dalam modul dinamis, satu buah tombol 

tekan digunakan untuk mengimplementasikan reset button pada sistem 

mikrokontroler. 

Untuk pilihan panel LCD tanpa layar sentuh, tentu saja penggunaan 

tombol tekan akan bertambah. Tombol tekan digunakan untuk memilih 
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menu yang ditampilkan di layar LCD seperti halnya pada mesin ATM. Hal 

ini membuat antarmuka pengguna kurang menyenangkan. Selain itu, 

diperlukan mekanisme tersendiri untuk menangani input dari pengguna 

melalui tombol tekan.  

2.3.5 Tombol Saklar (switch button) 

Berbeda dengan tombol tekan, tombol saklar ini digunakan untuk 

mengaktifkan power pada modul dinamis untuk menyalakan modul 

dinamis.  

2.4 Tinjauan Desain Perangkat Keras Subsistem Pengolahan Citra 

Subsistem pengolahan citra merupakan subsistem yang memerlukan kekuatan 

komputasi yang intensif meliputi penggunaan kemampuan aritmatik 

mikroprosesor, kemampuan penyimpanan memory, dan kemampuan transfer I/O. 

Pengolahan citra meliputi pembacaan beberapa file citra yang akan diolah 

menggunakan algoritma focus stacking, analisis area fokus masing-masing citra, 

penggabungan citra (stacking) berdasarkan area fokus masing-masing citra, dan 

finalisasi akhir citra yang dihasilkan.  Selain itu, subsistem pengolahan citra ini 

juga berfungsi menghasilkan preview area fokus dari suatu citra sebelum masuk ke 

tahap pengolahan secara lengkap. Komponen yang dibutuhkan oleh subsistem ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Mikroprosesor atau CPU (Central Processing Unit) 

2. Memory atau RAM (Random Access Memory) 

3. Storage 

Pemilihan masing-masing komponen beserta alternatif desain akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya untuk setiap komponen. 

2.4.1 Mikroprosesor atau CPU (Central Processing Unit) 

Mikroprosesor atau CPU merupakan unit pemroses utama yang 

digunakan untuk melakukan pemrosesan citra dan mengelola user interface. 

Mikroprosesor ini akan menjalankan sebuah sistem operasi yang bersifat 

tidak real-time (contohnya Windows atau Linux) untuk kemudian 

menjalankan aplikasi lengkap pengolah citra beserta data akusisi dan 

antarmuka pengguna. Kemampuan pengolahan data mikroprosesor ini 

menjadi sangat penting dalam melakukan pengolahan citra untuk 

melakukan focus stacking. 

Beberapa produsen mikroprosesor menyediakan mikroprosesor yang 

sangat ringkas dengan beberapa komponen penting berada di dalam sebuah 

sistem bernama SoC (system-on-chip). SoC dapat berisi inti dari CPU itu 

sendiri, unit pemroses grafis (GPU), memory controller, I/O controller, 

power management, interfacing peripheral, dan sebagainya. Dengan 

demikian, ukuran sistem dapat menjadi lebih kecil dan pemakaian daya 

menjadi lebih efisien. 

Dengan banyaknya variansi sistem mikroprosesor baik dalam bentuk 

discrete maupun dalam bentuk SoC, diperlukan parameter-parameter untuk 
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melakukan penyaringan terhadap sistem mikroprosesor yang akan 

digunakan. Parameter-parameter tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Kemampuan Kalkulasi 

Setiap sistem mikroprosesor memiliki kemampuan kalkulasi yang 

berbeda-beda. Dalam pengolahan citra untuk melakukan focus stacking, 

diperlukan mikroprosesor yang memiliki FPU (floating point unit) untuk 

melakukan kalkulasi aritmatika. Operasi floating point merupakan 

operasi yang sangat berat bagi mikroprosesor.  

Penilaian kinerja sebuah mikroprosesor dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode benchmark. Terkadang penilaian kinerja 

ini bersifat sintetis, artinya mikroprosesor sengaja diberi beban kerja 

tertentu. Oleh karena itu, untuk melihat kinerja mikroprosesor pada 

suatu aplikasi yang spesifik (misal perhitungan menggunakan algoritma 

tertentu), diperlukan pengujian yang sesuai. 

2. Arsitektur Mikroprosesor 

Arsitektur mikroprosesor juga sangat menentukan kemampuan 

mikroprosesor tersebut serta dukungan sistem operasi yang akan 

berjalan di atasnya. Saat ini, terdapat dua arsitektur mikroprosesor yang 

digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan cukup kompleks yaitu arsitektur 

Intel x86 dan arsitektur ARM. Arsitektur Intel x86 didukung penuh 

penggunaannya oleh Microsoft Windows x86. Sedangkan untuk 

arsitektur ARM, diperlukan Windows RT. Beberapa sistem operasi lain 

berbasis Linux juga dapat dijalankan di atas dua arsitektur 

mikroprosesor ini. 

Sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem ini adalah 

Microsoft Windows x86. Hal ini berdasarkan pada dukungan Nikon 

terhadap Software Development Kit (SDK) yang akan digunakan hanya 

dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows x86. SDK ini 

memberikan kemudahan dalam mengakses kamera DSLR Nikon, 

mengatur konfigurasi pengambilan citra, melakukan akuisisi citra 

melalui MTP, mengirim perintah ke kamera untuk mengambil gambar, 

dan sebagainya. 

3. Perangkat Terintegrasi 

Beberapa sistem mikroprosesor terintegrasi dalam sebuah SoC 

(System-on-Chip). Dalam sebuah SoC, terdapat perangkat lain yang 

telah terintegrasi seperti unit pemrosesan grafis (GPU), unit kontrol 

memory, dan sebagainya. Dengan demikian, dimensi sistem menjadi 

lebih kecil dan pemakaian daya menjadi lebih efisien.  

Selanjutnya, untuk keperluan menjalankan sistem ini, dibutuhkan 

beberapa perangkat terintegrasi sebagai berikut. 
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- Unit pemroses grafis (GPU) yang mampu memberi resolusi display 

minimum 1366x768 hingga 1920x1080 melalui antarmuka HDMI 

atau VGA. 

- Unit kontrol USB dengan spesifikasi minimum USB 2.0 sehingga 

transfer data dapat dilakukan dengan cepat. 

- Unit kontrol SATA dengan spesifikasi minimum SATA II untuk 

mempercepat I/O Internal saat melakukan pemrosesan citra. 

- Beberapa General Purpose Input Output (GPIO) untuk keperluan 

pengujian.  

- Ketersediaan antarmuka UART menjadi nilai tambah. 

4. Konsumsi Daya 

Konsumsi daya yang diinginkan dari keseluruhan sistem 

mikroprosesor maksimum 10W. Selain itu, diperlukan sistem 

mikroprosesor yang tidak membutuhkan pendinginan aktif untuk 

mempermudah desain casing. Dengan efisiensi yang tinggi serta disipasi 

termal yang rendah, mikroprosesor ini dapat ditempatkan pada housing 

yang telah didesain. Tegangan input yang diharapkan adalah 5V. 

Setelah melakukan survei terhadap ketersediaan barang yang memenuhi 

kriteria tersebut, kami merencanakan untuk menggunakan sistem 

mikroprosesor sebagai berikut. 

 
MinnoBoard Max. ©Circuitco Electronics LLC 

Parameter Keterangan 

Nama Produk MinnowBoard Max Dual 

Produsen Circuitco Electronics LLC, United States of America 

Website Produk http://www.minnowboard.org/meet-minnowboard-max/ 

[diakses 4 Desember 2014] 
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MSRP USD139,00  

Negara Asal Amerika Serikat 

CPU Intel Atom E3825 64-bit Dual Core 1,33 GHz SoC 

GPU Intel HD Graphics via Micro HDMI Connector (+ Audio) 

Memory 2 GB DDR3-SDRAM 

I/O MicroSD, SATA2 3GB/sec, USB 3.0 (host), USB 2.0 (host), 

10/100/1000 Ethernet via RJ-45, Serial debug via FTDI Cable.  

Fitur Eksperimen I2C, SPI. Low Speed Extension dan High Speed Extension 

(dijual terpisah) 

Tegangan dan Arus Tegangan 5V dan Arus 2,5A 

Dukungan OS Debian GNU/Linux, Windows 8.1, Android 4.4 

Performa Integer JPEG Compress (20,3 Mpixel/Sec) 

JPEG Decompress (36,3 Mpixel/Sec) 

Sobel (48,8 Mpixel/Sec) 

(http://browser.primatelabs.com/geekbench3/804995) 

Performa Floating Point Sharpen Filter (594,1 MFLOPS) 

Blur Filter (796 MFLOPS) 

SGEMM (3,03 GFLOPS) 

DGEMM (1,37 GFLOPS) 

(http://browser.primatelabs.com/geekbench3/804995) 

Selain pilihan mikroprosesor tersebut, kami menyediakan beberapa 

alternatif beserta alasan mengapa alternatif ini tidak menjadi pilihan utama 

kami. 

1. Alternatif I 

Alternatif pertama adalah menggunakan Raspberry Pi B+. Raspberry 

Pi B+ memili harga MSRP berkisar USD35 dan menggunakan SoC 

berbasis Broadcom BCM2835. CPU yang digunakan adalah 

ARM1176JZF yang mampu mencapai Single Precision Performance 

0,065 GFLOPS dan Double Precision Performance 0.041. Raspberry Pi 

B+ memiliki 512 MB SDRAM. Terdapat empat buah USB port 2.0. Dari 

sisi video, terdapat output HDMI hingga 1920x1200. 

 
 Raspberry Pi B+. © http://www.raspberrypi.org/ 

Dengan kemampuan tersebut, Raspberry Pi B+ masih kurang dapat 

digunakan untuk merealisasikan sistem kami. Terlebih lagi, Raspberry 

Pi B+ tidak mendapatkan dukungan sistem operasi Windows. 
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2. Alternatif II 

Alternatif kedua adalah menggunakan BeagleBoard Black. 

BeagleBoard Black menggunakan mikroprosesor AM335x ARM Cortex 

A8 1 GHz dengan FPU Accelerator NEON. Terdapat satu buah USB 

Host 2.0, Ethernet, dan HDMI. Terdapat 512MB DDR3L memory. 

Board ini memiliki MSRP USD55. 

 
BeagleBoard Black. © http://www.beagleboard.org/ 

Berdasarkan benchmark di primatelabs, kemampuan pemrosesan 

mikroprosesor ini dijelaskan sebagai berikut. 

- JPEG Compress 6,14 Mpixel/sec 

- JPEG Decompress 10,8 Mpixel/sec 

- Sobel 13,3 Mpixel/sec 

- Sharpen Filter 53,5 Mflops 

- Blur Filter 55,3 Mflops 

- SGEMM 332,1 Mflops 

- DGEMM 69,1 Mflops 

Dengan kemampuan tersebut, BeagleBoard Black masih kurang dapat 

digunakan untuk merealisasikan sistem kami. Selain itu, BeagleBoard 

tidak didukung oleh sistem operasi Windows x86. 

3. Alternatif III 

Alternatif ketiga adalah menggunakan PandaBoard. PandaBoard 

menggunakan prosesor dual core ARM Cortex-A9 1 GHz. PandaBoard 

memiliki DDR2-SDRAM sebsar 1 GHz, ethernet 10/100, Wireless LAN, 

Bluetooth, dua port USB host dan satu port USB On-the-go. MSRP 

untuk PandaBoard adalah US$174.  
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PandaBoard. © http://www.beagleboard.org/ 

Berdasarkan benchmark di primatelabs, kemampuan pemrosesan 

mikroprosesor ini dijelaskan sebagai berikut. 

- JPEG Compress 12,2 Mpixel/sec 

- JPEG Decompress 21,6 Mpixel/sec 

- Sobel 34,8 Mpixel/sec 

- Sharpen Filter 465 Mflops 

- Blur Filter 573 Mflops 

- SGEMM 294 Mflops 

- DGEMM 199 Mflops 

Dengan kemampuan tersebut, PandaBoard masih kurang dapat 

digunakan untuk merealisasikan sistem kami. Selain itu, PandaBoard 

tidak didukung oleh sistem operasi Windows x86. 

4. Alternatif IV 

 
ECS Liva. © http://www.ecs.com.tw 

Alternatif keempat adalah menggunakan ECS Liva yang merupakan 

mini PC. ECS Liva membawa mikroprosesor yang sama dengan 
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MinnowBoard Max. ECS Liva dipasarkan di Indonesia dengan harga 

IDR3.000.000,00. Kelebihan ECS Liva ini adalah dari sisi konektivitas 

yang lengkap (WiFi dan Bluetooth). Selain itu, ECS Liva memiliki 

media penyimpan terintegrasi sebesar 32GB. Spesifikasi ini terlalu 

mahal untuk digunakan dalam sistem kami. Selain itu, dimensi dari 

sistem ini cukup besar. 

2.4.2 Memory atau RAM (Random Access Memory) 

Memory RAM merupakan penyimpan sementara untuk melakukan 

pemrosesan data. Pemrosesan citra yang dilakukan dengan focus stacking 

akan memakan banyak memory dan sangat bergantung pada ukuran atau 

resolusi citra dan jumlah citra yang diolah dalam satu siklus. Selain itu, 

sistem operasi membutuhkan sebagian memory untuk menjalankan 

fungsinya. Bila memory yang tersedia kurang, sistem operasi akan 

menggunakan page file untuk melakukan swapping dari memory ke storage 

seperti Hard Disk Drive. Hal ini akan berakibat pada lambatnya proses 

pengolahan data. Kami menetapkan memory minimum untuk dapat 

menjalankan Windows 8 x86 beserta aplikasi pengolahan citra dengan baik 

adalah 2 GB dengan spesifikasi DDR3-SDRAM (Double Data Rate Three 

Synchronous Dynamic Random Access Memory). 

Dengan pemilihan sistem mikroprosesor pada poin 2.4.1, ketersedian 

memory dapat dipenuhi dengan adanya DDR3-SDRAM sebesar 2GB yang 

telah terpasang pada board. Hal ini membuat desain sistem lebih ringkas 

dan efisien. 

2.4.3 Storage 

Storage digunakan untuk menyimpan data-data citra yang akan diolah, 

menyimpan citra hasil pengolahan gambar, dan menyimpan file-file sistem 

operasi dan aplikasi. Selain itu, storage juga berfungsi sebagai swap area 

apabila kebutuhan memory lebih tinggi dari memory yang tersedia. Storage 

yang digunakan haruslah aman dan cukup cepat. Kami menggunakan 

antarmuka SATA II untuk menghubungkan media penyimpan ke sistem 

mikroprosesor. Selain itu, media penyimpan yang kami pilih adalah SSD 

120GB (Solid-State Disk). SSD memiliki kecepatan akses yang lebih baik 

dibanding HDD (Hard Disk Drive). Selain itu, SSD lebih aman untuk 

digunakan karena tidak adanya komponen mekanik yang bergerak. SSD 

juga mengkonsumsi daya lebih rendah dari HDD.  

Beberapa kandidat yagn dapat menjadi SSD kami adalah sebagai berikut. 

- Intel SSD 530 series 128 GB 

- Kingston HyperX 3K SH103S3 120 GB 

- SanDisk SSD Extreme II 120 GB 

2.5 Tinjauan Desain Perangkat Keras Subsistem Akuisisi Citra Otomatis 

Subsistem akuisisi citra otomatis bertanggung jawab untuk mengirim sinyal 

trigger ke kamera untuk melakukan pengambilan citra. Selanjutnya, subsistem ini 
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mengambil citra yang diambil untuk disimpan di storage lokal sehingga dapat 

diproses. Proses memerintahkan kamera untuk mengambil citra ini memiliki 

beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Proses mengambil data citra dari 

kamera dapat dilakukan dengan SDK yang telah diberikan oleh Nikon. Dengan 

demikian data citra dapat diambil menggunakan antarmuka USB. 

1. Menggunakan Kabel Trigger 

Pada kamera DSLR, terdapat port khusus untuk memasukkan sinyal trigger. 

Pengendali trigger ini sangat mudah diimplementasikan dengan sistem 

mikrokontroler biasa. Sayangnya, dengan metode ini, kabel yang digunakan 

akan berjumlah lebih banyak sehingga kurang praktis. 

2. Menggunakan Kabel USB 

Pada kamera DSLR, terdapat port USB. Port USB dapat digunakan untuk 

mengatur kamera dan memerintahkan pengambilan gambar oleh kamera 

menggunakan perangkat lunak khusus dan protokol khusus. Hal ini cukup sulit 

dilakukan apabila kita tidak mengetahui protokol yang digunakan. Nikon 

memberikan dukungan dengan mempublikasikan SDK untuk melakukan hal ini. 

Dengan demikian, kita cukup menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia di SDK 

tersebut untuk mengendalikan kamera. SDK berjalan pada platform Windows 

x86. Dengan cara ini, kabel USB dapat digunakan untuk melakukan trigger dan 

pengambilan data citra dari kamera secara bersamaan.  

Dengan dipilihnya MinnowBoard Max sebagai sistem mikroprosesor utama, 

proses akuisisi data dan pengaturan jarak jauh kamera dari aplikasi dapat dilakukan 

karena SDK dapat digunakan. 

Selain itu, terdapat perangkat lunak lain yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan kamera sekaligus mendapatkan data citra tersebut dari kamera. 

Perangkat lunak tersebut bernama DigiCamControl. Perangkat lunak ini bersifat 

open source sehingga kita dapat memodifikasi sesuai dengan keinginan kita. 

Perangkat lunak ini menggunakan protokol MTP untuk mengendalikan kamera dan 

berjalan pada Windows x86. 

2.6 Tinjauan Desain Perangkat Keras Subsistem Motor Penggerak dan Kontrol 

Posisi 

Subsistem motor penggerak dan kontrol posisi merupakan subsistem yang 

sangat membutuhkan akurasi dan presisi yang tinggi. Subsistem ini bertanggung 

jawab untuk mengatur posisi kamera pada rel secara presisi dengan akurasi 

minimal 1mm. Selain itu, untuk mendapatkan data posisi kamera pada saat tertentu, 

subsistem ini perlu melakukan pembacaan pada sensor posisi linear yang sangat 

akurat berbasis magnet.  

Subsistem ini memiliki mikrokontroler yang terpisah dari sistem mikroprosesor 

utama. Hal ini disebabkan sistem mikroprosesor utama merupakan sistem yang 

tidak real-time dan digunakan secara khusus menangani antarmuka pengguna dan 

pemrosesan citra. Sedangkan untuk mengatur posisi motor, diperlukan sistem real-

time agar diperoleh tingkat akurasi dan presisi yang diinginkan. Oleh karena itu, 
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diperlukan mikrokontroler terpisah untuk melakukan pekerjaan yang spesifik ini. 

Mikrokontroler dan sistem mikroprosesor utama berkomunikasi dengan pertukaran 

data yang sangat sederhana. Sistem mikroprosesor akan memerintahkan 

mikrokontroler untuk memindahkan posisi kamera pada posisi tertentu. 

Selanjutnya, sistem mikrokontroler akan mengerjakan tugasnya dan memantau 

posisi kamera berdasarkan posisi yang dihasilkan oleh sensor posisi. Kemudian 

sistem mikrokontroler akan memberitahukan sistem mikroprosesor bahwa posisi 

yang diinginkan telah tercapai sehingga sistem mikroprosesor dapat memulai 

langkah selanjutnya. 

Subsistem ini terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut.  

1. Rel dengan Presisi dan Akurasi Tinggi 

2. Sensor Posisi Linear 

3. Sistem Mikrokontroler 

4. Sistem Motor Penggerak 

Pemilihan masing-masing komponen beserta alternatif desain akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya untuk setiap komponen. 

2.6.1 Rel dengan Presisi dan Akurasi Tinggi 

Rel merupakan pemandu gerak linear sehingga kamera dapat bergerak 

secara linear dan stabil. Untuk mencapai derajat akurasi yang cukup tinggi, 

diperlukan rel linear yang sangat akurat dan dapat bergerak dalam gerakan 

yang cukup kecil, kurang dari 1mm. Selain itu, rel harus dapat menopang 

beban sebesar 5 Kg berupa beban kamera dan lensa. Dalam kasus paling 

berat, rel ditempatkan secara vertikal sehingga kamera bergerak secara 

linear dalam arah vertikal. 

 
Linear Ball Screw Guide Slider. ©http://www.aliexpress.com 
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Parameter Keterangan 

Nama Produk Linear axis ball screw linear guide slider length 

200mm(effective stroke 100mm) with 42 stepper motor 

(EBX1204-100-42) 

Produsen AliExpress, China (Mainland) 

Website Produk http://www.aliexpress.com/item/Linear-axis-ball-screw-

linear-guide-slider-length-200mm-effective-stroke-100mm-

with-42-stepper-motor/1837778775.html [diakses 4 Desember 

2014] 

MSRP USD135.00 (termasuk Stepper Motor tipe 42) 

Negara Asal China 

Tipe Penggerak Linear Ball Screw, 1204, 12mm diameter, 4mm lead. 

Tipe Motor Stepper 42*48 Stepper Motor, Two-Phase Hybrid 42HBS48BJ4-TR0 

12V, 0,4A. 

Beban Gerak Linear 

Horizontal Max. 

56kg 

Beban Gerak Linear 

Vertikal Max. 

10kg  

Akurasi Terkecil 0,01mm 

Ruang Gerak Efektif 100mm 

Berat Bersih 3 kg (beserta motor stepper) 

Untuk merealisasikan hal tersebut, kami memilih sebuah struktur yang 

digunakan dalam mesin CNC. Mesin CNC juga memerlukan akurasi yang 

tinggi dalam pergerakannya. Komponen yang kami pilih untuk rel ini 

merupakan komponen mesin CNC. Pergerakkan yang diinginkan adalah 

100mm efektif. Dengan demikian, ukuran rel dapat menjadi lebih besar. 

Ball screw merupakan sistem penggerak linear yang paling presisi dan 

akurat. Harga ball screw sendiri relatif mahal dibandingkan solusi gerak 

linear lain. Namun, akurasi dan presisi ball screw sangat tinggi. Alternatif 

lain adalah menggunakan sistem sabuk. Sistem sabuk ini relatif lebih murah 

namun akurasi dan presisi yang dihasilkan tidak sebaik ball screw karena 

kemungkinan terjadinya slag cukup besar. Untuk menahan beban lebih 

berat, digunakan dua buah batang stainless steel dengan gaya gesek yang 

rendah.  

Pada paket penjualan ini, motor stepper telah menjadi satu kesatuan 

dalam kit. Sayangnya, motor driver tidak termasuk pada paket penjualan. 

Khusus untuk motor stepper, analisis lebih dalam perlu dilakukan pada 

motor stepper bawaan untuk melihat apakah dia dapat digunakan untuk 

desain sistem kami atau tidak. 

Kit ini mencerminkan desain 3D pada modul dinamis yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Diperlukan modifikasi lebih lanjut seperti 

penempatan modul mikrokontroler dan motor driver, penempatan mounting 

quick release untuk kamera DSLR, dan penempatan mounting tripod. 

Dengan demikian, desain sistem untuk modul dinamis akan berorientasi 

pada kit rel ini.  
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Dimensi Linear Ball Screw Guide Slider. ©http://www.aliexpress.com 

 

2.6.2 Sensor Posisi Linear 

Sensor posisi linear dibutuhkan untuk mendeteksi posisi kamera pada 

saat tertentu. Sensor posisi yang digunakan merupakan sensor posisi yang 

memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Kami memilih sensor posisi 

berbasis magnetik karena sensor tersebut karena harganya relatif lebih 

murah, akurasi dan presisi yang sangat tinggi, dan antarmuka sensor yang 

relatif mudah dengan mikrokontroler. 

Sensor posisi linear yang dipilih membutuhkan media pengukuran 

berupa magnet yang juga presisi. Magnet yang dibutuhkan adalah magnet 

multipole dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Magnet multipole 

memiliki banyak kutub berselang-seling dengan lebar yang sangat tipis, 

kurang lebih 1mm. Hal ini menyebabkan sensor posisi ini memiliki akurasi 

hingga 0,5 mikrometer, jauh di bawah kebutuhan kita yang hanya dalam 

order milimeter. Hasil pengukuran medan magnet ini secara otomatis 

diubah ke dalam data digital melalui antarmuka PWM maupun SPI untuk 

kemudian diakusisi oleh mikrokontroler untuk dibaca sebagai pengukuran 

posisi. 
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AS5311 High Resolution Magnetic Linear Encoder. ©http://www.ams.com 

Parameter Keterangan 

Nama Produk AS5311 High Resolution Magnetic Linear Encoder – Adapter 

Board 

Produsen Austria Mikro Systeme (AMS) 

Website Produk http://ams.com/eng/Support/Demoboards/Position-

Sensors/Linear-Incremental-Magnetic-Position-

Sensors/AS5311-Adapterboard [diakses 4 Desember 2014] 

MSRP USD15.00 

Negara Asal Austria 

Tegangan 3,3V, 5V 

Resolusi Minimum 0,5µm 

Output 12-bit Digital Absolute Output using Pulse Width Modulation 

12-bit Digital Absolute Output using Serial Interface 

Kebutuhan Khusus Multipole Magnetic Linear Strip with 1,00mm pole 

Sensor ini akan memantau pergerakan masing-masing pasang kutub 

magnet. Pergerakan masing-masing pasang kutub magnet dengan lebar 

total 2mm akan diterjemahkan menjadi output PWM antara 1 sampai 

4097µS. Selain menggunakan PWM, output dapat berupa counter maupun 

data serial 12-bit melalui SPI.  

Pembacaan paling akurat adalah menggunakan data serial 12-bit melalui 

SPI. Data serial sebesar 12-bit menunjukkan posisi absolut sepasang kutub 

magnet dengan resolusi 488nm (2000µm/4096 langkah). Pergantian kutub 

magnet dapat dideteksi dari data ini dan dapat dihitung untuk jarak yang 

lebih panjang dari 2mm. Dengan demikian, sensor membutuhkan tracking 

posisi awal pasangan kutub magnet. Agar pembacaan valid, posisi awal 
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pasangan kutub magnet harus dikalibrasi. Hal ini perlu diperhatikan pada 

saat pembuatan perangkat lunak dalam mikrokontroler. 

 

 
AS5311 High Resolution Magnetic Linear Encoder. ©http://www.ams.com 

Untuk memanfaatkan sensor tersebut, dibutuhkan magnet multipole 

yang presisi. Kami memilih magnet berikut untuk digunakan dalam desain 

kami. 

 
Dexter Multipole Magnet 100mm with 1.0mm Pole Spacing ©http://www.dextermag.com  

Parameter Keterangan 

Nama Produk Dexter Multipole Magnet 100mm Length, 0.5mm width with 

1.0mm pole spacing/40µm accuracy. 
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Produsen Dexter Magnetic Technologies, United States of America 

Website Produk http://www.dextermag.com/70s-series-multipole-strip-

magnets.html [diakses 4 Desember 2014] 

MSRP USD15.61 

Negara Asal Amerika Serikat 

Panjang 100mm 

Lebar 5mm 

Jarak Antarkutub 1mm 

Akurasi Produksi 40µm 

Terdapat beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengukuran posisi secara linear. Berikut ini kami memberikan beberapa 

alternatif dan alasan kami tidak menjadikannya sebagai implementasi 

utama. 

1. Linear Variable Differential Transformer (LVDT) 

LVDT merupakan salah satu sensor pengukur posisi yang sangat presisi 

dan tanpa metode kontak. LVDT memiliki akurasi hingga 0,05mm yang 

menjadikan LVDT kandidat untuk diimplementasikan dalam desain 

kami. Beberapa hal yang kami pertimbangkan dalam penggunaan LVDT 

adalah sebagai berikut. 

- Harga LVDT yang relatif mahal mencapai kisaran USD200 bahkan 

lebih. 

- Ukuran LVDT pada umumnya cukup pendek. Jarang ditemukan 

LVDT yang memiliki pergerakan hingga 100mm dan harganya 

relatif tinggi. 

- Diperlukan pengkondisi sinyal yang biayanya dan kompleksitasnya 

cukup tinggi untuk menjaga pembacaan sensor linear. 

- Diperlukan generator sinyal sinusoida yang presisi. 

2. Capacitive Displacement Sensor 

Sensor kapasitif merupakan salah satu sensor pengukur posisi yang 

sangat presisi dan tanpa kontak. Sensor kapasitif memerlukan 

gelombang sinusoida untuk bekerja. Beberapa hal yang kami 

pertimbangkan dalam penggunaan sensor kapasitif adalah sebagai 

berikut. 

- Harga sensor kapasitif relatif sama dibanding sensor magnetik yang 

dipilih, tergantung akurasi dan ukuran pergerakan yang diinginkan. 

- Diperlukan pengkondisi sinyal yang biayanya dan kompleksitasnya 

cukup tinggi untuk menjaga pembacaan sensor linear. 

- Diperlukan generator sinyal sinusoida yang presisi. 

Berdasarkan bahasan tersebut, kami memilih sensor magnetik sebagai 

sensor posisi yang akurat dan tidak memerlukan rangkaian tambahan 

pengkondisi sinyal ataupun generator sinyal. Sensor magnetik yang 

digunakan memiliki antarmuka yang sangat mudah dihubungkan dengan 

mikrokontroler. 
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2.6.3 Sistem Mikrokontroler 

Mikrokontroler yang akan digunakan adalah mikrokontroler AVR 

ATMega16. ATMega16 memiliki fitur-fitur yang cukup untuk 

mengendalikan motor stepper, melakukan komunikasi SPI dengan sensor, 

melakukan counting pulsa dari sensor, dan melakukan komunikasi dengan 

sistem mikroprosesor utama.  

 
Atmel AVR Atmega16 SMD Packaging ©http://www.atmel.com  

Parameter Keterangan 

Nama Produk Atmel AVR Atmega16 SMD 

Produsen ATMEL 

Website Produk http://www.atmel.com/devices/atmega16.aspx [diakses 4 

Desember 2014] 

MSRP USD3.99 

Mikrokontroler ini akan menggunakan UART untuk berkomunikasi 

dengan sistem mikroprosesor utama melalui sebuah konverter UART-to-

USB dengan IC FTDI  FT232.  

2.6.4 Sistem Motor Penggerak 

Sistem motor penggerak digunakan untuk menggeser posisi kamera. 

Motor yang digunakan adalah motor stepper. Pada awal desain ini akan 

digunakan motor penggerak yang telah termasuk dalam kit rel. Apabila 

dalam ujicoba di lapangan kami menemukan ketidakcocokan dengan 

spesifikasi, kami akan mencari alternatif motor stepper lain. 

Untuk mengendalikan motor stepper tersebut, diperlukan driver motor 

stepper. Driver motor stepper yang dipilih untuk mengendalikan motor 

tersebut saat ini adalah driver motor yang berasal dari produsen yang sama. 

Spesifikasi driver motor tersebut dapat dilihat pada tabel selanjutnya.  
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Stepper Motor 42HBS48BJ4-TR0 ©http://www.aliexpress.com 

Parameter Keterangan 

Nama Produk 42HBS48BJ4-TR0 Stepper Motor 

Produsen AliExpress, China (Mainland) 

Website Produk http://www.aliexpress.com/item/Linear-axis-ball-screw-

linear-guide-slider-length-200mm-effective-stroke-100mm-

with-42-stepper-motor/1837778775.html [diakses 4 Desember 

2014] 

MSRP USD135.00 (termasuk rel ball screw) 

Negara Asal China 

Tipe Motor Stepper Motor, Two Phase Hybrid 

Tegangan / Arus 12V / 0,4A 

Hambatan Dalam 30Ω 

Induktansi 80mH 

Torsi 0,5nm 

Berat Bersih 0,4 kg 

 

 
Sanyo ZD-8731 Stepper Motor Driver ©http://www.aliexpress.com 
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Parameter Keterangan 

Nama Produk Sanyo ZD-8731 Stepper Motor Driver 

Produsen AliExpress, China (Mainland) 

Website Produk http://www.aliexpress.com/store/product/Engraving-machine-

printers-for-Sanyo-ZD-873157-42-stepper-drive-stepper-

motor-drive-independent/1211212_1779145028.html [diakses 

4 Desember 2014] 

MSRP USD39.80 (termasuk rel ball screw) 

Negara Asal China 

 

Alternatif dari motor driver untuk motor stepper ini adalah 

menggunakan kombinasi L297 dengan L298N. L297 adalah Stepper Motor 

Controller. L298N adalah Dual Full Bridge Driver. Estimasi biaya untuk 

kedua komponen ini adalah USD16.99.  

 
L297 and L298N Stepper Motor Driver ©STMicroelectronics 

2.7 Tinjauan Desain Perangkat Keras Penunjang 

Perangkat keras penunjang merupakan perangkat keras yang mendukung 

komunikasi antarsubsistem dan distribusi daya. 

1. Sistem komunikasi berbasis Universal Serial Bus (USB) 

2. Sistem distribusi daya 

Pemilihan masing-masing komponen beserta alternatif desain akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya untuk setiap komponen. 

2.7.1 Sistem komunikasi berbasis Universal Serial Bus (USB) 

Minnowboard mendukung dua buah port USB yang terdiri atas satu buah 

port USB 2.0 dan satu buah port USB 3.0. Kebutuhan penggunaan port USB 

adalah sebagai berikut. 
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- Port USB untuk komunikasi sistem mikroprosesor dengan kamera 

DSLR. 

- Port USB untuk komunikasi sistem mikroprosesor dengan 

mikrokontroler motor dan sensor. 

- Port USB untuk komunikasi sistem mikroprosesor dengan HID pada 

layar LCD touchscreen. 

- Port USB untuk komunikasi dengan media penyimpan eksternal. 

Dengan demikian, diperlukan USB Hub untuk menghubungkan keempat 

perangkat tersebut. Penempatan USB Hub diatur sebagai berikut. Pada 

modul statis, ditempatkan satu buah USB Hub 2.0 / USB Hub 3.0 untuk 

dihubungkan dengan port USB 3.0 pada MinnowBoard Max. USB Hub ini 

akan menangani komunikasi HID dari komunikasi dan input media 

penyimpan eksternal bila diperlukan. Pada modul dinamis ditempatkan satu 

buah USB Hub 2.0 untuk dihubungkan dengan port USB 2.0 pada 

MinnowBoard Max. USB hub ini berfungsi untuk menangani komunikasi 

dari kamera DSLR dan dari sistem mikrokontroler. 

2.7.2 Sistem distribusi daya 

Dalam sistem ini terdapat beberapa komponen yang memerlukan suplai 

daya khusus. Hal ini perlu menjadi perhatian agar setiap komponen bekerja 

sesuai dengan rentang tegangan yang diizinkan. Komponen yang 

memerlukan suplai daya khusus tersebut diberikan sebagai berikut. 

1. Komponen Motor Driver dan Motor Stepper memerlukan tegangan 12V. 

2. Komponen panel LCD membutuhkan tegangan 6V. 

3. Komponen Mikrokontroler dan komponen mikroprosesor membutuhkan 

tegangan 5V. 

Oleh karena itu input tegangan sistem didefinisikan sebesar 12V. 

Terdapat dua input daya eksternal yang terpisah yaitu input daya pada 

modul statis dan input daya pada modul dinamis. Kemudian, tegangan ini 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen 

menggunakan LM2576 3A Step-Down Voltage Regulator. 

2.8 Tinjauan Desain Perangkat Lunak Subsistem Antarmuka Pengguna 

Perangkat lunak yang pertama kali diakses pengguna adalah sistem antarmuka. 

Subsistem ini berisi menu yang dapat diakses untuk memanfaatkan berbagai fitur 

yang ditawarkan produk. Desain antarmuka yang sederhana dapat mempermudah 

pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem, sehingga pengguna dapat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Antarmuka pengguna dari sistem ini didesain spesifik untuk satu jenis layar 

tampilan, yaitu layar sentuh LCD yang memiliki resolusi 1366 x 768 piksel. Sistem 

dilengkapi fitur multi gesture hingga 10 titik sentuh. Fitur ini berfungsi saat 

pengguna ingin memperbesar atau memperkecil tampilan gambar di layar. Dengan 

ukuran layar yang cukup besar, tombol dan jarak antar tombol yang ditampilkan 

oleh layar juga akan berukuran besar, sehingga mempermudah pengguna 
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mengakses antarmuka menggunakan jari tangannya. Selain itu, pengguna dapat 

mengamati detil gambar yang diperoleh dengan baik. 

Untuk keperluan penulisan nama project atau suatu file, sistem antarmuka 

memiliki jenis input lainnya, yaitu on-screen keyboard. Saat pengguna mengakses 

menu utama, terdapat beberapa pilihan yang diberikan, yaitu: 

 New Project 

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengambil gambar adalah 

menentukan titik awal dan akhir kamera saat pengambilan gambar. Pengguna 

dapat memilih jenis pengambilan berdasarkan jumlah gambar input yang 

diambil atau panjang step pengambilan gambar. Jika pengguna memilih 

berdasarkan jumlah gambar input yang diproses, sistem akan mengkalkulasi 

jarak rel yang diperlukan, begitupun untuk pilihan sebaliknya. 

Selanjutnya, jenis pengambilan gambar yang dapat dipilih adalah Auto Next. 

Jika pilihan ini tidak diaktifkan, pengguna dapat memeriksa ketajaman citra 

yang ditangkap kamera sebelum melanjutkan pengambilan gambar. 

Sebaliknya, jika diaktifkan, kamera mengambil gambar secara otomatis 

hingga titik terakhir pengambilan gambar. 

Pengaturan yang telah dibuat dapat disimpan sehingga pengguna dapat 

mengambil gambar di lain waktu dengan cara yang sama. Setelah kamera 

selesai mengambil gambar, pengguna dapat langsung melihat hasil 

pemrosesan focus stacking. Keseluruhan proses dan hasil tersebut akan 

disimpan jika pengguna memilih untuk menyimpan hasil focus stacking ke 

dalam sebuah project.  

 Load Settings 

Di menu ini, pengguna dapat membuka kembali pengaturan pengambilan 

gambar yang telah disimpan. Kemudian, pengguna dapat secara langsung 

melakukan pengambilan gambarjdan menyimpannya ke dalam project baru. 

 Free Capture 

Saat menu ini diakses, layar akan menampilkan pengaturan kamera dan 

gambar yang sedang ditangkap kamera secara real-time. Pengguna dapat 

secara bebas mengambil gambar dalam pilihan menu ini. 

 Image Browser 

Saat pengguna ingin melihat kembali project yang telah dibuat, pengguna 

dapat memilih menu Image Browser. Menu ini juga dapat mengakses gambar 

yang tersimpan di sistem satu per satu. Untuk setiap gambar, terdapat pilihan 

untuk menghapus atau memindahkan gambar ke media penyimpanan eksternal. 

 DOF Calculator 

Untuk menentukan jarak step pengambilan gambar secara tepat, terdapat 

beberapa faktor yang dipertimbangkan, di antaranya konfigurasi lensa dan rel 

kamera. Dengan persamaan matematis, sistem memperhitungkan nilai DOF 

untuk beberapa konfigurasi, sehingga dapat diperoleh cara pengambilan 

gambar dengan fokus terbaik. 
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2.9 Tinjauan Desain Perangkat Lunak Subsistem Pengolahan Citra 

Pengolah citra digital mulai aktif saat kamera mengambil gambar. 

Penggunaannya yang paling awal ialah ketika pengguna sistem tidak mengaktifkan 
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fitur Auto Next saat pengambilan gambar. Setiap step pengambilan gambar, hasil 

tangkapan langsung diproses dengan prosedur deteksi tepi untuk memperjelas 

bagian paling fokus dari suatu gambar. Jika pengguna merasa tidak puas dengan 

fokus gambar yang diperoleh, gambar tersebut bisa dihapus. 

Saat berikutnya setelah kamera selesai menangkap seluruh gambar, 

keseluruhan gambar tersebut diproses hingga menghasilkan satu gambar yang 

memiliki DOF paling luas. Fokus gambar diharapkan merata ke seluruh bagian 

objek. 

Awalnya subsistem akan membaca seluruh gambar input yang telah tersimpan. 

Kemudian, gambar-gambar tersebut disimpan ke dalam satu variabel matriks. 

Tahap selanjutnya dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut: 

 Deteksi tepi menggunakan filter Laplacian 

Masing-masing gambar difilter menggunakan filter Laplacian untuk 

mendeteksi area fokus. Proses ini menghasilkan matriks yang berukuran sama 

dengan resolusi piksel gambar. Setiap sel matriks berisi nilai yang 

menggambarkan ketajaman piskel tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin 

tajam piksel tersebut. Setelah nilai tersebut disimpan dalam suatu variabel 

matriks, seluruh gambar input difilter menggunakan filter average agar hasil 

tahap selanjutnya lebih baik. 

 Seleksi area fokus dan penggabungan 

Nilai yang telah diperoleh dari proses deteksi tepi menjadi dasar 

perbandingan tingkat ketajaman. Setiap piksel yang terdapat pada gambar 

akan dibandingkan dengan piksel yang sama dari seluruh gambar input lainnya. 

Setelah piksel yang paling tajam terpilih, piksel tersebut disimpan ke gambar 

kosong yang telah disiapkan. Proses ini berlangsung hingga seluruh piksel 

selesai dibandingkan. Hasilnya berupa sebuah gambar baru yang memiliki 

ketajaman piksel terbaik, sehingga titik fokus tersebar merata di seluruh bagian 

objek foto. 

 Koreksi gambar hasil gabungan 

Gambar yang pertama kali diperoleh dari proses focus stacking belumlah 

sempurna. Terkadang masih diperoleh piksel yang kurang tepat di beberapa 

titik. Karena itu, dibutuhkan suatu proses tambahan untuk mengoreksi piksel 

tersebut. 

Sebelum mengoreksi, sistem mengambil hasil filter Laplacian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Nilai Laplacian dari seluruh gambar input dijumlahkan 

ke dalam satu matriks dua dimensi yang ukurannya sama dengan resolusi 

piksel gambar input. Matriks ini dianggap memiliki tingkat ketajaman yang 

paling tepat.  

Proses koreksi dimulai dari piksel yang paling tajam. Kemudian, subsistem 

memeriksa apakah piksel termasuk dalam kategori “tepi” dari nilai Laplacian-

nya. Jika piksel tersebut terdeteksi tepi, piksel yang sama dari seluruh gambar 

input dibandingkan. Gambar yang memiliki piksel paling tajam akan dipilih, 

kemudian piksel dari gambar tersebut diambil untuk dimasukkan ke gambar 
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terkoreksi. Sebaliknya, jika piksel tidak terdeteksi tepi, sistem akan memeriksa 

piksel di sekitar piksel tersebut. 

 
Ilustrasi koreksi piksel ©Dokumentasi Penulis 

Dalam ilustrasi di atas, piksel X merupakan piksel yang sedang dikoreksi. 

Jika piksel X tidak terdeteksi sebagai tepi, sistem membandingkan ketajaman 

piksel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sebagai contoh, jika piksel 6 memiliki nilai 

Laplacian tertinggi, piksel X akan diambil dari sumber gambar yang sama 

dengan piksel 6. 

Setelah piksel X terkoreksi, koreksi dilanjutkan ke seluruh tetangga piksel X 

hingga keseluruhan gambar terkoreksi. Gambar inilah yang menjadi hasil 

akhir yang ditampilkan ke pengguna dan disimpan.  

2.10 Tinjauan Desain Perangkat Lunak Subsistem Akuisisi Citra Otomatis 

    Akuisisi citra otomatis dilakukan dengan menggunakan SDK yang diberikan oleh 

Nikon. SDK ini memungkinkan kita untuk melakukan pengambilan citra, pengaturan 

kamera, dan melihat status kamera dari komputer. Oleh karena itu, desain perangkat 

lunak subsistem akuisisi citra otomatis akan sangat bergantung pada SDK yang diberikan 

oleh Nikon. Akuisisi citra otomatis harus dilakukan setelah kamera diam. 

2.11 Tinjauan Desain Perangkat Lunak Subsistem Motor Penggerak dan Kontrol 

Posisi 

2.11.1 Auto-Position Calibration 

Sensor posisi menggunakan magnet memerlukan tracking terhadap 

jumlah pasangan kutub magnet yang telah dilewati untuk dapat menghitung 

posisi. Oleh karena itu, pengetahuan awal mengenai posisi awal absolut 

harus diketahui oleh sistem mikroprosesor sehingga tracking dapat 

dilakukan dengan benar dan posisi dapat diukur dengan benar. 

Namun, ada beberapa masalah yang menyebabkan kesalahan inisialisasi 

posisi awal. Misalnya, ketika posisi sedang berada di tengah rel dan suplai 

daya terhenti, maka mikrokontroler akan kehilangan posisi awal saat 

dinyalakan kemudian. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk 

melakukan kalibrasi posisi otomatis.Kalibrasi posisi otomatis dilakukan 

dengan bantuan sensor tekanan pada ujung awal rel. Pseudocode untuk 

mekanisme kalibrasi ini adalah sebagai berikut. 

procedure autocalibrate 

input : - 

output : pair_pole_position : integer 
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button_position : integer 

button_position = 0 

repeat 

 reverse_step_motor(1) 

 button_position<=read_button_status() 

until(button_position = 1) 

pair_pole_position<=0 

Dari pseudocode tersebut terlihat bahwa terdapat dua langkah penting 

yang dilakukan oleh mekanisme kalibrasi otomatis ini. 

1. Motor stepper diperintahkan untuk berjalan mundur sejauh satu langkah. 

2. Status sensor tekan (button) dibaca. 

3. Apabila sensor tekan bernilai 1, artinya lengan bergerak telah mencapai 

posisi paling awal karena sensor tertekan oleh modul bergerak tersebut. 

Apabila sensor tekan masih bernilai 0, kembali ke langkah 1. 

2.11.2 Akuisisi Data Sensor oleh Sistem Mikrokontroler 

Akuisisi data sensor oleh sistem mikrokontroler dilakukan dengan 

menggunakan SPI. Data yang diambil adalah 12-bit data posisi linear 

absolut di antara sepasang kutub, 5-bit data status, dan 1 bit data parity.  

procedure read_sensor_data 

input : prev_pair_pole_position : integer 

   prev_linear_pos : integer 

output : pair_pole_position : integer 

   linear_pos         : integer 

   current_pos        : integer 

 

acquire_data : integer 

linear_pos : integer 

 

acquire_data<=get_data_from_spi() 

linear_pos<=get_d0_d11(acquire_data) 

 

if (linear_pos=4095) AND (prev_linear_pos<linear_pos)  

 pair_pole_position = prev_pair_pole_position-1 

else if (linear_pos=0) AND (prev_linear_pos>linear_pos) 

 pair_pole_position = prev_pair_pole_position+1 

 

current_pos = pair_pole_position*2000 + 488*linear_pos 

 

2.11.3 Komunikasi Data antara Sistem Mikroprosesor dan Sistem 

Mikrokontroler 

Komunikasi data antara sistem mikroprosesor dan sistem mikrokontroler 

dilakukan menggunakan UART. Komunikasi dilakukan menggunakan 

interrupt yang berasal dari UART. Dengan demikian, mikrokontroler dapat 

langsung merespon perintah yang dikirimkan oleh sistem mikroprosesor. 

Untuk dapat melakukan komunikasi, diperlukan perjanjian format data 

dan format perintah. Format perintah diberikan dari sistem mikroprosesor 

kepada sistem mikrokontroler. Format data diberikan dari sistem 

mikrokontroler ke sistem mikroprosesor. Terdapat satu format data yang 
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diberikan oleh sistem mikroprosesor ke mikrokontroler yaitu perintah untuk 

berpindah posisi sejauh jarak tertentu. 

1. Format Perintah dan Format Data dari Sistem Mikroprosesor 

Berikut ini adalah frame data untuk format perintah yang dikirimkan 

oleh sistem mikroprosesor kepada sistem mikrokontroler 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Command Data (8-bit) 

Beberapa daftar format perintah yang dapat dikirimkan oleh sistem 

mikroprosesor adalah sebagai berikut. 

 

Perintah Data Perintah Keterangan 

get_status 0x40 Menentukan apakah mikrokontroler sedang 

sibuk atau tidak, terhubung atau tidak. 

get_position 0x41 Akuisisi data posisi saat ini 

set_position  0x42 Memberikan informasi bahwa akan terjadi 
pengaturan posisi dengan data posisi dikirimkan 

kemudian 

increment_step 0x43 Ubah posisi ke kanan sejauh satu langkah 

decrement_step 0x44 Ubah posisi ke kiri sejauh satu langkah 

autocal_now 0x45 Melakukan perintah kalibrasi otomatis 

cancel_now 0x46 Membatalkan semua operasi yang berlangsung 

pada mikrokontroler 

 

 

Berikut ini adalah frame data yang dikirimkan oleh sistem 

mikroprosesor kepada sistem mikrokontroler 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Header (8-bit) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Position Data 

 

Beberapa daftar format perintah yang dapat dikirimkan oleh sistem 

mikroprosesor adalah sebagai berikut. 

Header Header Keterangan 

first_post_data 0x10 Frame pertama data posisi 

second_post_data 0x11 Frame kedua data posisi 

third_post_data 0x12 Frame ketiga data posisi (opsional) 

 

2. Format Data dari Sistem Mikrokontroler 

Berikut ini adalah frame data untuk format data yang dikirimkan oleh 

sistem mikrokontroler ke sistem mikroprosesor 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Header (8-bit) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Position Data 
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Beberapa daftar format perintah yang dapat dikirimkan oleh sistem 

mikroprosesor adalah sebagai berikut. 

 

Header Header Keterangan 

first_post_data 0x10 Frame pertama data posisi 

second_post_data 0x11 Frame kedua data posisi 

third_post_data 0x12 Frame ketiga data posisi (opsional) 

acknowledge 0xFF Acknowledge perintah get_status, set_position, 

increment_step, decrement_step, autocal_now, 

dan cancel_now 

 

Format pengiriman data ini akan ditinjau ulang untuk meningkatkan 

efisiensi dan proteksi terhadap isi perintah dan data. 

2.11.4 Pengaturan Posisi Motor 

Pengaturan posisi motor dapat dilakukan dalam tiga perintah yang 

dijelaskan sebagai berikut. Pada umumnya, perintah increment one step dan 

decrement one step merupakan perintah sederhana. 

1. Increment One Step 

Perintah ini digunakan untuk menggerakan posisi motor sejauh satu 

langkah ke arah kanan (ke arah End Point). 

2. Decrement One Step 

Perintah ini digunakan untuk menggerakan posisi motor sejauh satu 

langkah ke arah kiri (ke arah Start Point). 

3. Set Position 

Set position memerintahkan motor untuk menempatkan kamera pada 

posisi tertentu. Perintah ini membutuhkan pembacaan berkala pada 

sensor posisi. 

procedure set_position 

input : input_pos : integer 

output : - 

 

current_pos : integer 

stat_done   : boolean 

stat_done<=false 

repeat 

 current_pos<= read_sensor_data() 

 if(current_pos<input_pos) 

  increment_one_step() 

 else if (current_pos>input_pos) 

  decrement_one_step() 

 else 

  stat_done<=true 

until (stat_done) 
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2.12 Tinjauan Desain Perangkat Lunak Pendukung 

2.12.1 Perhitungan Depth-of-Field 

1. Batas DOF 

Subyek pada jarak s berada dalam fokus pada jarak citra v. Titik 

obyek pada jarak DF dan DN akan berada dalam keadaan fokus pada 

jarak citra vF dan vN khususnya pada jarak v. Kedalaman fokus diatur 

oleh diameter d; ketika diameter daerah yang berada dalam keadaan 

blur sama dengan circle of confusion c yang dapat diterima, batas dekat 

dan jauh dari DOF adalah pada DF dan DN. 

 
DOF pada Lensa Simetri ©Dokumentasi Penulis 

Berdasarkan segitiga yang sama pada gambar lensa simetri di atas, 

diperoleh hubungan sebagai berikut. 

𝑣𝑁 − 𝑣

𝑣𝑁
=  

𝑐

𝑑
 

dan  
𝑣 −  𝑣𝐹

𝑣𝐹
=  

𝑐

𝑑
 

 

Penghitungan DOF tidak selalu menggunakan parameter diameter 

pembukaan lensa, tidak jarang penghitungan DOF dapat dilakukan 

secara lebih mudah menggunakan parameter f-number lensa. f-number 

N berhubungan dengan panjang fokus f dan diameter pembukaan lensa 

d sesuai dengan hubungan berikut. 

𝑁 =  
𝑓

𝑑
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Substitusi dengan memasukkan pengganti parameter d ke dalam 

persamaan sebelumnya maka diperoleh 

𝑣𝑁 − 𝑣

𝑣𝑁
=

𝑣 − 𝑣𝐹

𝑣𝐹
=  

𝑁𝑐

𝑓
 

Diperoleh persamaan penyelesaian vF dan vN  sebagai berikut. 

𝑣𝑁 =
𝑓𝑣

𝑓 − 𝑁𝑐
 

dan  

𝑣𝐹 =
𝑓𝑣

𝑓 + 𝑁𝑐
 

Jarak citra v berhubungan dengan jarak obyek s melalui persamaan 

berikut. 

1

𝑠
+ 

1

𝑣
=  

1

𝑓
 

 

Persamaan di atas dapat implementasikan dengan parameter vF dan vN  

sebagai berikut. 

1

𝐷𝑁
+  

1

𝑣𝑁
=  

1

𝑓
 

dan  

1

𝐷𝐹
+  

1

𝑣𝐹
=  

1

𝑓
 

Setelah menyelesaikan v, vF dan vN  menggunakan tiga persamaan di 

atas kemudian disubstitusikan ke dalam sebelumnya, diperoleh batas 

dekat dan batas jauh dari DOF berikut. 

𝐷𝑁 =  
𝑠 𝑓2

 𝑓2 + 𝑁𝑐(𝑠 − 𝑓)
 

dan  

𝐷𝐹 =  
𝑠 𝑓2

 𝑓2 − 𝑁𝑐(𝑠 − 𝑓)
 

2. Jarak Hyperfocal 

Jarak hyperfocal memiliki nilai batas jauh DOF DF tak terhingga, 

sehingga 

𝐷𝐹 =  
𝑠 𝑓2

 𝑓2 − 𝑁𝑐(𝑠 − 𝑓)
 =  ∞ 

𝑓2 − 𝑁𝑐(𝑠 − 𝑓) = 0 

𝑠 = 𝐻 =  
𝑓2

𝑁𝑐
+ 𝑓 

H merupakan jarak hyperfocal. Persamaan DN  diperoleh setelah 

parameter s disubstitusikan 
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𝐷𝑁 =  

𝑓2

𝑁𝑐 + 𝑓

 2
=  

𝐻

2
 

Nilai H pada umumnya membuat nilai panjang fokus f  dapat 

diabaikan pada perbandingan, sehingga  

𝐻 ≈  
𝑓2

𝑁𝑐
 

Substitusi antara persamaan pendekatan jarak hyperfocal H dengan 

persamaan batas dekat dan batas jauh DOF menghasilkan persamaan 

berikut 

𝐷𝑁 =  
𝐻𝑠

 𝐻 + (𝑠 − 𝑓)
 

dan  

𝐷𝐹 =  
𝐻𝑠

 𝐻 − (𝑠 − 𝑓)
 

Kedalaman fokus merupakan hasil pengurangan DF terhadap DN , 

sehingga 

𝐷𝑂𝐹 =  
2 𝐻𝑠(𝑠 − 𝑓)

𝐻2 − (𝑠 − 𝑓)2
 

 

3. Perbesaran Hyperfocal 

Perbesaran m dapat dinyatakan sebagai berikut 

𝑚 =  
𝑓

(𝑠 − 𝑓)
 

Pada jarak hyperfocal, perbesaran mh adalah 

𝑚ℎ =  
𝑓

(𝐻 − 𝑓)
 

Substitusi di atas dengan persamaan pendekatan H maka diperoleh 

persamaan  

𝑚ℎ =  
𝑁𝑐

𝑓
 

Terkadang akan lebih mudah dilakukan penghitungan DOF 

menggunakan parameter perbesaran m 

s =
𝑚 + 1

𝑚
f 

𝑠 − 𝑓 =
𝑓

𝑚
 

Sehingga, diperoleh persamaan DOF 

𝐷𝑂𝐹 =  
2𝑓(𝑚 + 1)/𝑚

(𝑓𝑚)/(𝑁𝑐) − (𝑁𝑐)/(𝑓𝑚)
 

dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan (Ncm)/f  maka 

diperoleh persamaan DOF 
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𝐷𝑂𝐹 =  
2𝑁𝑐(𝑚 + 1)

𝑚2 − (
𝑁𝑐
𝑓 )2

 

 

𝐷𝑂𝐹 =  
2𝑁𝑐(𝑚 + 1)

𝑚2 − 𝑚ℎ
2

 

Saat jarak subyek mengecil, perbesaran subyek membesar dan 

nilainya akan lebih besar dari perbesar hyperfocal. Hingga jarak fokus 

mencapai nilai maksimum mendekati jarak hyperfocal, dan akan 

mengecil saat jarak subyek mengecil. Ketika 𝑠 ≪ 𝐻 dan 𝑚ℎ 
2 ≪ 𝑚2 , 

dan 

𝐷𝑂𝐹 ≈ 2𝑁𝑐
𝑚 + 1

𝑚2
 

𝐷𝑂𝐹 ≈
2𝑁𝑐𝑠(𝑠 − 𝑓)

𝑓2
 

4. Database Lensa 

Tipe Jarak Fokus (mm) Diameter Pembukaan Lensa 

AF-S DX Miicro-NIKKOR 40 f/2.8 

PC-E Micro NIKKOR 45 f/2.8 

Micro-NIKKOR 55 f/2.8 

AF Micro-Nikkor 60 f/28 

AF-S Micro Nikkor 60 f/2.8 

PC-E Micro NIKKOR 85 f/2.8 

AF-S DX Micro Nikkor 85 f/3.5 

AF-S VR Micro-Nikkor 105 f/2.8 

Micro-NIKKOR 105 f/2.8 

AF Micro-Nikkor 200 f/4 

 

 

Tipe Jarak Fokus (mm) 
Diameter 

Pembukaan Lensa 

AF-S DX Miicro-NIKKOR 40 f/2.8 

PC-E Micro NIKKOR 45 f/2.8 

Micro-NIKKOR 55 f/2.8 

AF Micro-Nikkor 60 f/2.8 

AF-S Micro Nikkor 60 f/2.8 

PC-E Micro NIKKOR 85 f/2.8 

AF-S DX Micro Nikkor 85 f/3.5 
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AF-S VR Micro-Nikkor 105 f/2.8 

Micro-NIKKOR 105 f/2.8 

AF Micro-Nikkor 200 f/4 

 

2.12.2 Preview Perangkat Lunak DigiCamControl 

 Perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengambilan gambar 

secara focus stacking adalah digiCam Control. Digicam Control memiliki 

fitur untuk melakukan pengaturan kamera dan pengamatan terhadap citra 

hasil pemotretan. Perangkat lunak ini memiliki fungsi dasar sebagai 

berikut: 

 Mengontrol kamera menggunakan Windows pc via USB. 

 Memicu pengambilan citra melalui komputer. 

 Menampilkan citra hasil pemotretan pada layar monitor komputer. 

 Mengambil serangkain citra menggunakan metode focus stacking untuk 

membangun sebuah citra dengan DOF yang tinggi. 

 Mengulas citra dengan layar penuh. 

Pengaturan terhadap perangkat lunak ini dapat dilakukan melalui tombol 

Settings. 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

Pengaturan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pengambilan gambar pada proyek ini adalah bagian Preview, Full screen, 

dan Live view. 

 Preview 

Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

o Auto preview berfungs untuk menampilkan citra yang telah diambil, 

opsi ini membutuhkan daya CPU yang cukup tinggi terutama untuk file 

RAW. 

o Delay image loading 

o Show focus point berfungsi untuk menampilkan titik fokus kamera 

ketika pengamabilan citra. 
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o Low memory  usage  berfungsi untuk menyimpan memori jika 

memungkinkan. 

o Preview image after shot in live view berfungsi untuk menjaga citra 

tetap berada pada live view window selama beberapa detik sebelum 

kembali pada tampilan live picture. 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 Full Screen 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 Live View 

Pada bagian ini, dilakukan pengaturan di antaranya: 

o Small, medium, and large focus step untuk mengatur seberapa baik 

fokus kamera akan bekerja ketika menggunakan program untuk 

melakukan fokus secara manual. 

o Motion detection type, terdapat dua jenis deteksi gerakan yaitu 

o Two Frames Difference Detector, pengaturan ini sesuai untuk 

mendeteksi gerakan yang cepat akan tetapi tidak dapat mendeteksi 

dengan baik gerakan yang yang sangat lambat. 

o Simple Background Modeling Detector, pengaturan ini sesuai untuk 

mendeteksi gerakan yang lambat, akan tetapi memungkinkan 

terjadinya kesalahan deteksi seperti perubahan cahaya lingkungan. 

o Smallest block size berfungsi menggunakan kotak terkecil yang 

terdeteksiberukuran 640x482 piksel untuk kamera Nikon sebagai 

pembanding selama live view.   
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Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 Tombol Pengaturan Utama 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

o Capture photo berfungsi mengambil foto dengan pengaturan kamera 

yang telah dilakukan 

o Capture photo no autofocus berfungsi mengambil foto dengan 

pengaturan kamera yang telah dilakukan tanpa autofokus 

o Download photos berperan mengambil foto dari kamera 

o Bracketing berperan mengambil serangkaian citra dengan pencahayaan 

yang berbeda. 

o Image property berfungsi menampilkan info-EXIF dan histogram dari 

citra yang dipilih. 

o Time lapse berfungsi mengatur selang waktu pengambilan serangkaian 

citra. 

o Full screen berfungsi menghilangkan bingkai dan menampilkan 

program seluas mungkin. 

o Live view berfungsi mengaktifkan live view dan menampilan live view 

window 

o Browse sessions berfungsi menampilkan ulasan kembali dari citra yang 

telah disimpan. 

o Tags berfungsi menambahkan label untuk citra yang dipilih. 

 Live view 

Fitur live view mampu menampilkan citra yang diamati oleh kamera pada 

layar monitor komputer. Selain itu, melalui komputer dapat dilakukan 

pengaturan fokus serta pengaturan kamera secara keseluruhan. 

Pengontrolan yang terdapat dalam Live view di antaranya adalah: 

o Autofocus button berfungsi untuk mengaktifkan mode autofocus pada 

kamera 
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o Capture button berfungsi untuk mengambil sebuah citra dan 

mengirimkan kepada komputer. 

o Exposure controls terdiri dari pengaturan fisik secara detail terhadap 

kamera. 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

Pada bagian bawah exposure controls terdapat battery indicator. Saat level 

baterai kamera rendah, kamera dapat menolak pembukaan shutter untuk 

live view. Menu transfer yang terletak di bawah battery indicator berfungsi 

untuk menentukan lokasi penyimpanan citra, terdapat dua opsi penyimpan 

yaitu menyimpan ke dalam PC dan XXXXX, dan menyimpan ke dalam 

XXXXX. 

 Exposure and capture control 

Selain dilakukan pengaturan perangkat lunak digiCam control melalui fitur 

Settings, juga perlu dilakukan pengaturan kamera untuk pengambilan citra 

melalui menu Exposure and capture control yang terdiri dari beberapa opsi 

pengaturan terhadap kamera. 

o Mode-A(perture), S(hutter), P(rogram) 

o Iso untuk mengatur sensitivitas sensor. 
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o Shutter speed untuk mengatur kecepatan pengambilan citra. 

o Aperture untuk mengatur diameter pembukaan lensa. 

o White Balance untuk mengatur intensitas warna pada citra. 

o Exposure Compensation 

o Compression berfungsi untuk mengatur jenis file citra yang akan 

disimpan, dimana dapat berupa file RAW atau Jpg. 

o Mettering mode berfungsi ketika digunakan pengukuran dalam mode 

A, P atau S, pola pengukuran diatur sedemikian rupa. 

 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 Focus stacking 

Salah satu solusi dalam bidang fotografi makro untuk menghasilkan citra 

dengan kedalaman fokus (DOF) yang tinggi adalah dengan metode focus 

stacking dengan cara mengambil beberapa citra dengan titik fokus yang 

berbeda, kemudian menggambungkan citra-citra tersebut menjadi sebuah 

citra dengan nilai DOF yang lebih baik.  

Pada window live view, terdapat blok focus stacking yang berfungsi untuk 

mengontrol pengambilan serangkaian gambar untuk melakukan focus 

stacking.  Beberapa pengaturan pada blok focus stacking di antaranya 

adalah: 

o Jumlah citra yang akan diambil untuk kemudian dikombinasikan satu 

sama lain. 

o Jarak langkah fokus untuk setiap citra. Hasil pengambilan citra dapat 

diulas melalui tombol preview. 
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o Interval waktu antar pengambilan citra. Pengambilan citra pada makro 

fotografi memerlukan waktu beberapa detik untuk mengembalikan 

kondisi kamera pada keadaan stabil, sehingga citra yang diambil 

terhindar dari keadaan blur. 

 

 
Antarmuka Pengguna ©Dokumentasi Penulis 

 

2.13 Ujicoba Komponen Sistem 

Berikut ini diberikan secara ringkas ujicoba komponen sistem yang telah 

dilakukan. 

2.13.1 Ujicoba Rel Kamera 

 
Rel tempat kamera dapat berpindah posisi ©Dokumentasi Penulis 
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Rel tempat kamera dapat berpindah posisi ©Dokumentasi Penulis 

Rel kamera diujicoba dengan mengukur jarak langkah untuk setiap 

langkah motor stepper. Dalam ujicoba ini, diperoleh hasil bahwa satu kali 

langkah motor stepper akan memberikan pergerakkan linear sebesar 

0,02mm. Hal ini tentu sangat kecil dan jauh lebih baik dibandingkan dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 1mm. 

2.13.2 Ujicoba Sistem Mikroprosesor 

 
Sistem Mikroprosesor MinnowBoard Max ©Dokumentasi Penulis 
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Tampilan BIOS Sistem Mikroprosesor MinnowBoard Max ©Dokumentasi Penulis 

Sistem mikroprosesor yang digunakan berbasis MinnowBoard Max. 

Ujicoba terhadap sistem mikroprosesor ini sedang dalam tahap persiapan 

dan ujicoba antarmuka koneksi. 

2.13.3 Ujicoba Antarmuka Pengguna 

 
Tampilan BIOS Sistem Mikroprosesor MinnowBoard Max ©Dokumentasi Penulis 

Ujicoba sistem antarmuka pengguna dilakukan sebatas pada LCD layar 

sentuh. LCD yang diujicoba sangat kompatibel dengan sistem operasi 

Windows 7/8/8.1 dan memiliki 10 titik fokus sehingga dapat digunakan 

untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna yang interaktif. 

Antarmuka LCD layar sentuh ini adalah HDMI untuk sinyal video dan USB 

untuk sinyal sentuh. Terdapat satu buah sensor cahaya untuk mengatur 

backlight sesuai dengan kondisi pencahayaan ruangan. 

2.13.4 Ujicoba Akuisisi Citra dengan Kamera DSLR 

Ujicoba akuisisi citra dengan kamera DSLR menggunakan perangkat 

lunak DigiCamControl yang memanfaatkan protokol MTP untuk mengatur 

kamera DSLR dan melakukan akuisisi citra otomatis. Terdapat beberapa 

bug yang harus ditinjau ulang mengenai kompabilitas kamera dengan 

perangkat lunak ini. 
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Ujicoba akuisisi citra otomatis ©Dokumentasi Penulis 

 

2.14 Biaya dan Jadwal 

2.14.1 Analisis Biaya 

Tabel VIII – Biaya Pengembangan 

No Nama Barang Kuantitas Harga Satuan Total Rupiah 

1 Nikon D3200 1 IDR4.999.000 IDR4.999.000 

2. Macro Lens AF-S DX Micro-

NIKKOR 40mm f/2.8G 

1 USD279.95 IDR3.440.300 

3. 15.6" HDMI interface LCD with 

capacitive touchscreen 

1 USD154.25 IDR1.895.700 

4. Pencetakan Dokumen 1 paket IDR1.000.000 IDR1.000.000 

5. Penggunaan Kertas & ATK 1 paket IDR1.000.000 IDR1.000.000 

6. Tenaga kerja 3 orang IDR2.500.000 IDR75.000.000 

Total IDR87.335.000 

 

Tabel IX – Biaya Produksi 

No Nama Barang Kuantitas Harga Satuan Total Rupiah 

1 MinnowBoard Max Dual 1 unit USD139.00 IDR1.708.200 

2. Linear axis ball screw linear guide 

slider length 200mm + 

42HBS48BJ4-TR0 Stepper Motor 

1 unit USD135.00 IDR1.659.000 

3. AS5311 High Resolution Magnetic 

Linear Encoder – Adapter Board 

1 unit USD15.00 IDR184.400 
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4. Dexter Multipole Magnet 100mm 

Length, 0.5mm width with 1.0mm 

pole spacing/40µm accuracy 

1 unit USD15.61 IDR191.900 

5. Atmel AVR Atmega16 SMD 1 unit USD3.99 IDR49.100 

6. Sanyo ZD-8731 Stepper Motor 

Driver + rel ball screw 

1 unit USD39.80 IDR489.100 

7. Pecetakan PCB 1 unit IDR500.000 IDR500.000 

8. Pengemasan 1 unit IDR1.000.000 IDR1.000.000 

Total IDR5.781.300 

Kurs 1.00 USD = 12,288.8 IDR 

2.14.2 Jadwal 

Berikut ini adalah jadwal pengembangan sistem dengan representasi 

Gantt Chart. 

 

 

 

 

 

 

Tabel X – Daftar Penyampaian, Spesifikasi, dan Jadwal 

No. Penyampaian Spesifikasi Jadwal 

1 Ide Sistem Ide dasar dan gambaran umum 

sistem sebagai identifikasi awal 

yang dapat diturunkan menjadi 

Oktober 2014 

ID Task Name

1 Dokumen B100

2 Studi literatur dan pengamatan masalah

3 Perumusan ide sebagai solusi dari 
permasalahan

4 Dokumen B200

5 Analisis dan penurunan spesifikasi 

6 Identifikasi blok subsistem dan keterhubungan 
antar subsistem

7 Penentuan batasan yang harus dicapai

8 Dokumen B300

9 Perancangan perangkat keras sistem 
mikroprosesor

10 Perancangan pengendali motor, rel, dan shutter
trigger

11 Perancangan perangkat lunak pengolah citra 
digital

12 Perancangan perangkat lunak antarmuka 
pengguna

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

September 2014 October 2014

ID Task Name

8 Dokumen B300

9 Perancangan perangkat keras sistem 
mikroprosesor

10 Perancangan pengendali motor, rel, dan shutter
trigger

11 Perancangan perangkat lunak pengolah citra 
digital

12 Perancangan perangkat lunak antarmuka 
pengguna

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antarsubsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09

October 2014 November 2014 December 2014

ID Task Name

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

December 2014 January 2015

ID Task Name

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

January 2015 February 2015

ID Task Name

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

February 2015 March 2015 April 2015
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lebih detil dalam bahasan 
selanjutnya. 

2 Spesifikasi Fungsional 

subsistem dan 

keseluruhan sistem 

Spesifikasi umum dari sistem 

secara fungsional, identifikasi blok 

subsistem yang ada, dan analisis 

lebih mendetil pada masing-masing 

blok subsistem. 

November 2014 

3 Spesifikasi Teknis dan 

Desain perangkat keras 

dan perangkat lunak 

masing-masing subsistem 

Spesifikasi teknis dan desain 

perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk mengimplementasikan 

sistem agar mampu mencapai 

batasan-batasan yang telah 

ditentukan terdahulu. 

Desember 2014 

4 Rancangan perangkat 

keras dan perangkat 

lunak subsistem 

Penurunan spesifikasi teknis 

menjadi rancangan perangkat keras 

dan perangkat lunak beserta 

pengembangan lebih lanjut dan 

revisi rancangan bila diperlukan. 

Desember 2014 

5 Implementasi modul 

perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

Pembuatan perangkat keras dan 

perangkat lunak setiap subsistem 

berdasarkan rancangan yang telah 

dilakukan terdahulu beserta 

pengujian secara individual baik 

menggunakan simulasi atau uji 

lapangan 

Februari 2015 

6 Penggabungan dan 

integrasi subsistem 

menjadi sistem 

keseluruhan 

Penggabungan masing-masing 

subsistem membentuk keseluruhan 

sistem termasuk keterhubungan 

antarsubsistem tersebut. 

Maret 2015 

7 Ujicoba dan observasi 

sistem hasil implementasi 

Pengujian sistem secara penuh 

untuk melihat kemampuan sistem 

berdasarkan batasan yang telah 

ditentukan 

April 2015 

8 Purwarupa sistem Hasil akhir berupa purwarupa 

sistem yang kemudian dapat 

dikembangkan untuk diproduksi 

secara massal. 

April 2015 
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LAMPIRAN 
3.1 Diagram Flow Kerja 

Mulai tahap perancangan sistem 
mikroprosesor

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Observasi dan pemilihan jenis 
mikroprosesor yang sesuai

Perancangan rangkaian dan keterkaitan 
antarsubsistem

Penentuan alur program, alokasi sumber 
daya, dan pembagian pekerjaan

Implementasi fungsi shutter trigger, 
pengolah citra, kontrol motor, akuisisi 

data, dan antarmuka pengguna

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Selesai

Ya

Tidak

Mulai tahap perancangan pengolah citra

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Observasi teknik dan algoritma focus 
stacking yang akan digunakan

Implementasi dan simulasi pada MATLAB

Implementasi dalam mikroprosesor

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Ya

Tidak

Tidak
Ya

Mulai tahap perancangan sistem 
penggerak dan posisi

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Rancang bangun rel kamera dan dudukan 
kamera

Penentuan motor dan mekanisme kendali 
motor

Penentuan mekanisme sensor posisi

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Tidak

Ya

Implementasi kontrol posisi dan sensor 
posisi pada mikroprosesor

Mulai tahap perancangan shutter trigger

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan 
dan kamera yang akan digunakan

Identifikasi rangkaian elektronik yang 
diperlukan jika ada.

Implementasi shutter trigger pada 
mikroprosesor

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Tidak

Ya
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3.2 Pohon Tujuan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro Photography Motorize Positioning Plate for 
Focus Stacking

Kualitas

Presisi Tinggi

Stabil

Aman

Mudah Dioperasikan 
dan Dipasang

Dapat disesuaikan 
kebutuhan pengguna

Penggunaan dalam 
ruangan

Desain

Sistem Mikroprosesor

Sistem Shutter Trigger

Sistem Kontrol Posisi 
dengan Motor Presisi 

Tinggi

Sistem Pengolahan 
Citra Digital

Sistem Antarmuka 
Pengguna Interaktif

Teknologi

Otomatisasi

Pengolahan Citra 
Digital

Sistem Embedded

Rancang Bangun Tiga 
Dimensi

Kompatibilitas untuk 
Kamera DSLR

Pengujian

Simulasi algoritma 
pengolahan citra digital 

dengan MATLAB

Ujicoba skala 
laboratorium
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3.3 Alur Utama Subsistem Antarmuka Pengguna 

 

Mulai

Pengguna mengatur posisi awal kamera 
dengan menggerakan kamera ke posisi 

yang diinginkan pada rel

Pengguna mengatur posisi akhir kamera 
dengan menggerakan kamera ke posisi 

yang diinginkan pada rel

Pengguna memasukkan jumlah foto yang 
diinginkan

Pengguna menentukan teknik 
pengambilan gambar (otomatis atau 

dengan perintah pengguna)

Sistem akan melakukan pengambilan 
gambar dan pengolahan gambar yang 

sesuai dengan konfigurasi yang diberikan

Apakah konfigurasi dapat 
dilaksanakan?

Selesai

Ya

Pengguna memasukkan jarak 
antarlangkah 

Sistem melakukan kalkulasi terhadap 
jarak antarlangkah

Apakah konfigurasi dapat 
dilaksanakan?

Pengguna memasukkan jarak 
antarlangkah 

Tidak Tidak

Ya

Berdasarkan Jumlah Foto Berdasarkan Jarak Langkah

Sistem menampilkan hasilnya kepada 
pengguna
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3.4 Alur Utama Subsistem Pengolahan Citra Digital 

1. Langkah Umum 

START

Simpan seluruh 
gambar input di 
sebuah matriks

Deteksi tepi 
menggunakan filter 

Laplacian

Seleksi area fokus 
dan penggabungan 

gambar

Koreksi hasil 
penggabungan

Gambar hasil 
focus 

stacking

END

Membaca 
gambar input

Simpan
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2. Edge Detection 

Deteksi tepi

Ubah gambar input 
dari model RGB 

menjadi gray

Gunakan filter 
Laplacian untuk 

gambar gray

Kalkulasi hasil filter 
Laplacian

Menggunakan filter 
average

Gambar input 
terakhir?

Ya

Tidak

Total hasil 
filter 

Laplacian 
dalam 

matriks
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3. Fusion 

Penggabungan 
gambar

Inisialisasi gambar 
terpilih = gambar 

pertama

Membandingkan 
ketajaman piksel 

dengan piksel dari 
gambar selanjutnya

Piksel lebih 
tajam?

Ubah gambar 
terpilih

Ya

Telah mencapai 
gambar terakhir?

Tidak

Tidak

Mulai penelusuran 
ketajaman piksel 

berikutnya

Ambil piksel dari 
gambar terpilih

Menggabungkan 
piksel di gambar 

yang baru

Inisialisasi gambar 
kosong

Piksel terakhir?

Ya

Ya

Tidak

 

Gambar 
yang seluruh 

objeknya 
fokus

Selesai
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4. Koreksi 

Koreksi gambar

Hitung total hasil 
filter Laplacian

Gunakan filter 
Laplacian untuk 
seluruh gambar 

input

Bandingkan piksel 
dengan gambar 

lainnya

Piksel terdeteksi 
sebagai tepi?

Ambil piksel paling 
tajam di antara 
seluruh gambar 

input

Ambil piksel dari 
gambar yang sama 

dengan piksel 
sekitarnya

Periksa piksel 
sebelah mana yang 
memiliki ketajaman 

paling baik

Ambil piksel dari 
sumber gambar 

yang sama dengan 
piksel paling tajam

Gabungkan piksel ke 
gambar yang baru

Tidak

Piksel terakhir?

Tidak

Gambar 
akhir hasil 

koreksi

Ya

Selesai

Ya

 


