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Abstrak

Penentuan karakteristik dielektrik obyek memainkan peran penting
dalam banyak aplikasi praktis. Bahan yang berbeda atau ketidak
homogenan membangkitkan medan hamburan tertentu, yang dapat
digunakan untuk menentukan balik materi dari benda tersebut. Masalah
inversi hamburan yang seperti itu diklasifikasikan untuk masalah illposed, yang solusinya alam kondisi terkontaminasi noise harus
ditentukan dengan hati-hati. Prosedur inversi konvensional akan
memberikan hasil yang sama sekali tak bermakna. Di penelitian ini
diamati problem invers penentuan karakteristik dielektrika dua dimensi
berbasiskan data yang terkontaminasi noise. Regularisasi Tikhonov
digunakan untuk menstabilkan solusi. Dari pengamatan benda
penghambur berukuran 0.12 × 0.12 dengan kontrast 1.0 dan noise
dari data sebesar 5% didapatkan nilai maksimal dan minimal komponen
riil dari kontrast sebesar 1.0126 dan 0.8759, sedangkan nilai maksimal
dan minimal komponen imajiner dari kontrast adalah 0.1280 dan 0.1436.
Keywords: elektromagnetika, problem invers, regularisasi Tikhonov,
SVD

1. PENDAHULUAN
Dalam banyak sekali aplikasi digunakan gelombang elektromagnetika untuk
menentukan suatu besaran tertentu dari objek yang diamati (object of interest/OI).
Pengukuran seperti ini masuk dalam kategori tes tanpa merusak (non-destructive
testing), yang contohnya diberikan pada aplikasi penentuan data di industri [1], di
dunia kedokteran [2], ataupun aplikasi menembus tembok [3]. Pengukuran ini
didasari oleh interaksi antara gelombang elektromagnetika yang dipancarkan oleh
suatu sistim antena, yang mengenai objek yang diamati tersebut, yang disebut
juga benda penghambur (scattering object). Benda penghambur, yang biasanya
konduktor atau dielektrika, yang ditandai dengan besaran-besaran seperti
permitivitas relatif εr, permeabilitas relatif μr dan konduktivitas atau daya hantar
σ, akan menghamburkan gelombang yang datang membentuk suatu pola distribusi
medan hambur (scattering fields) tertentu yang tergantung dari bentuk geometri
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dan nilai material dari benda penghambur ini. Pada problem analisa, diberikan
struktur geometri dan nilai konstanta material yang digunakan, sedangkan efek
kondisi ini terhadap gelombang elektromagnetika harus ditentukan. Pada jenis
problem kedua, yaitu problem sintesa atau sering disebut problem invers,
diberikan efek dari suatu kondisi terhadap gelombang elektromagnetika, dicari
bentuk dan nilai dari konstanta material tersebut.
Penelitian yang membahas penentuan nilai konstanta diberikan di [4], [5], dan
[6] yang membahas struktur material yang konstant (homogen).
Untuk struktur yang tidak homogen, yaitu yang memiliki nilai konstanta yang
berubah digunakan pendekatan lain, yaitu dengan dilibatkannya metoda optimasi
seperti algoritma genetik, metoda gradient descent atau pendekatan jaringan
syaraf [7], [8]. Pendekatan lainnya untuk problem rekonstruksi ini adalah
menggunakan persamaan integral dengan kombinasi dekomposisi nilai singular
(singular value decomposition/SVD) dan teknik inverse sumber [9], [10].
Di penelitian ini, diamati struktur yang homogen, yang pada sistim matriksnya
akan dilakukan dekomposisi nilai singuler. Pada kasus data yang terkontaminasi
noise, solusi akan diberikan dengan bantuan regularisasi Tikhonov.
2. PEMODELAN PERMASALAHAN
2.1 Teori Hamburan Gelombang Elektromagnetika
Dengan mengamati persamaan Helmholtz, yang bercerita mengenai hubungan
sumber dengan medan dalam suatu persamaan differensial
,

,

,

,

(1)

dengan sumber
, .
,
Pada problema maju (forward), dengan diketahui distribusi sumber q dan
parameter material k, ditentukan medan u. Metoda maju ini bersifat unique dan
stabil. Sedangkan problema inversi biasanya bersifat tidak unik dan tidak stabil.
Problema inversi bisa dibagi menjadi: problema sumber inversi (inverse source
problem) dan problema hamburan inversi (inverse scattering problem).
Pada problema sumber inversi, targetnya adalah menentukan sumber q,
material k dan medan u diberikan, sedangkan pada problema hamburan inversi,
sumber q dan medan u diketahui atau paling tidak bisa dikontrol untuk diketahui,
sedangkan material k harus ditentukan.
Solusi dari persamaan Helmholtz di atas adalah
,

(2)

G adalah fungsi Green.
Problema hamburan inversi lebih kompleks, karena melibatkan dua besaran yang
tidak diketahui, yaitu medan di dalam benda penghambur dan material dari benda
penghambur tersebut. Skenario problema hamburan inversi ditunjukkan pada
gambar 1.
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Gambar 1. Struktur deengan distribuusi dielektrik yang
y
diiluminasi dengan geelombang
eleektromagnetik
k Eiz oleh pem
mancar Tx dan
n gelombang to
otal Etz didetek
eksi
oleh NR
R buah peneriima Rx.

Persoalan menjadi diipermudah jjika membagi medan total menjaadi dua, yaiitu
m
medan datangg ui dan medan hamburran (scattered field) us,
(3)
ui adalah medan satu
u-satunya jiika di dalam
m ruang peengamatan ttidak terdap
pat
beenda penghaambur, atau
u formulasi ppersamaan Helmholtz menjadi,
,

,

,

(4)

mbang hambuuran berlak
ku
Seedangkan unntuk gelom
,

,

,

(5)

1, yaang dinamaakan kontrasst.

deengan

Sehingga untuk kasuss skenario ppada gambaar 1, dan pollarisasi TM
M, berlaku [1
11]
daan [12],
,
,
,
(6)
,

,

∬

, ,

,

,

, ′

′ (7
7)

deengan fungssi Green (un
ntuk wilayah
ah dua dimen
nsi)
, ,

,

′

′

(8)

adalaah fungsi Hankel
H
jenis kedua, den
ngan argumeen x.
Untuk melakukan perrhitungan inntegrasi di atas,
a
diperlu
ukan nilai m
medan total di
d
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keeseluruhan wilayah benda penghaambur (), dan param
meter materiial, dalam hal
h
inni kontrast (δε).
(
Hasil dari
d integraasi tersebut adalah med
dan hamburran yang biisa
diihitung di mana-mana
m
(baik di daalam benda penghambu
ur, yang denngan hasil ini
i
kiita bisa meenghitung medan
m
totaal, ataupun pada titik
k-titik obserrvasi terten
ntu
teempat penerrima diletak
kkan).
2..2 Diskretissasi Wilaya
ah Pengamaatan
Untuk meemungkinkaan solusi inntegrasi di atas,
a
dilaku
ukan diskrettisasi wilay
yah
beenda penghhambur, meenjadi N buuah wilayah
h yang sang
gat kecil. D
Diandaikan di
saana berlakuu medan Ez,n
dan
kont
tras
a
,
yan
ng
bernilai
konstan
di
wilayah n
z
n
(ggambar 2), maka
m
medaan hambur ddi setiap tittik bisa dihitung dengaan persamaaan
(77) yang telahh didiskretissasi
∑
′
(9)
,
, , ,
, ∬

Gambar 2. Setiap
S
elemen
n luasan di willayah dielektriika memberikan konstribusii medan hamb
bur

m rangka mendapatkan
m
an solusi paada
Untuk meendapatkan cukup infoormasi dalam
paarameter-paarameter yaang tak dikkenal ini, dilakukan
d
M buah peengukuran di
w
wilayah luar ini, sehingg
ga didapatkaan sebuah vektor
v
yang dikenal nilaainya, yaitu
u
⋯
, vekto
or yang tak dikenal, yaaitu kontras di
seetiap wilayaah diskretisasi
⋯
daan matriks penghubung
keeduanya [K]], yang mem
miliki elemeen
,

,

∬

,

,

′

(10)

Maka didaapatkan persamaan mattriks
(11)
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Dalam praakteknya, medan
m
hambburan bisa diukur
d
pada titik-titik ppengamatan di
luuar wilayah dielektrikaa. Di gambaar 2, wilayaah pengamaatan yang bberada di lu
uar
diielektrika inni ditunjukk
kan pada garris putus-pu
utus, tempatt detektor, bberupa anteena
peenerima dileetakkan. Seehingga untuuk perhitun
ngan integraasi di persam
maan (9) (x,,y)
tiddaklah sam
ma dengan (x’,y’).
(
Makka untuk tiitik pengam
matan
,
inntegrasi mennjadi
,

,

,

,

′

4
∆

,

(12)

Gambar 3. Perhitungaan integrasi unntuk argumen fungsi Green yang bernilai sangat kecil.

Karena daalam perhitu
ungan matriiks ini medaan total dipeerlukan di ssetiap wilay
yah
diiskretisasi, yang bisa dihitung daari persamaaan (7), maka secara teoretis daata
teentang medan hamburan juga haarus didapattkan di dallam benda penghambu
ur,
yaang artinyaa titik peng
gamatan haarus diletak
kkan di dalam benda penghambu
ur,
seeperti ditam
mpilkan di gaambar 3.
Jika argum
men fungsi Hankel
H
keciil, maka bissa diaproksimasikan meenjadi
1

2

ln

2

8.
deengan γ = 1,781072418
Kasus ini terjadi jikaa titik penggamatan berada di ten
ngah-tengahh bidang kecil
diiskretisasi ∆
∆ ∆ . Perhittungan dissederhanakaan dengann menggan
nti
seegiempat deengan lingk
karan yang memiliki luas
l
yang sama
s
(denga
gan radius ∆ ,
yaaitu ∆ ∆ /√ ). Integral diilakukan dii wilayah lingkaran iini, sehing
gga
m
menjadi
∆

,

,

4

1

2

ln

2
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∆

4

∆

∆

ln

ln

∆
√

(13)

Algoritma yang digunakan untuk penentuan beberapa besaran dilakukan secara
iteratif dengan langkah-langkah berikut ini:
1. Pada langkah pertama ini, anggap tidak ada benda penghambur, sehingga
medan total di dalam lokasi tempat benda penghambur berada, bisa di-set
menjadi sama dengan medan datang Ez = Eiz di dalam .
2. Mensolusikan persamaan matriks (11) dengan menghitung koefiesien
matriks di persamaan (10) menggunakan nilai medan total seperti pada step
(1). Vektor [b] didapatkan dari data pengukuran untuk setiap titik observasi
, sehingga vektor [a] bisa didapatkan.
3. Menggunakan persamaan (7) untuk menghitung medan total di dalam
benda penghambur, sehingga bisa didapatkan medan total Ez yang
merupakan versi perbaikan yang sebelumnya.
4. Dilakukan kembali step (2) dengan nilai medan total yang baru ini, dan
selanjutnya sampai nilai medan total dan material [a] sudah tidak
mengalami perubahan yang signifikan.
Hal penting yang perlu diperhatikan pada persamaan linier ini adalah, karena
sistim matriks ini [K] bersifat ill-posed, maka solusi persamaan (11) tidak bisa
didapatkan dengan inversi biasa (naive inversion). Jika dilakukan akan didapatkan
hasil yang secara fisikalis tidak mungkin. Yang dilakukan adalah dengan
menggunakan regularisasi, misalnya regularisasi Tikhonov, akan didapatkan
persamaan pengganti, yaitu
∙

∙

(14)

Pembahasan mengenai regularisasi akan dibahas pada bagian berikut ini.
3. REGULARISASI
3.1 Dekomposisi Nilai Singuler
Sistim matriks [K] yang terdapat di persamaan linier (11), bisa didekomposisi
menjadi

Matriks [U] dan [V] bersifat ortonormal dan kuadratis sedangkan matrix [S]
adalah matriks diagonal dengan elemennya merupakan nilai singular yang bernilai
positif i.
Solusi persamaan (11) bisa diberikan dengan invers generalisasi dari matriks
[K] di atas, yang bisa diformulasikan sebagai berikut ini.
∑

.,

.,

(15)

M
Mudrik Alayd
drus, Penentu
uan Permittiivitas Struktu
ur 2D dengan
n Elektromaggnetika

27

kan sebuah contoh nilaai-nilai singu
uler dari sebbuah matrik
ks.
Gambar 4 menunjukk
N
Nilai singuleer ini menu
urun secaraa monoton. Di gambar ini jugaa ditampilk
kan
keemungkinann noise yaang muncuul dari daata pengam
matan [b]. Noise yang
diidefinisikann di sini bern
nilai < 10-6 (yang relatiif kecil).

log i

i
Gambarr 4. Contoh 20
0 buah nilai siinguler dari seebuah matriks (solid) dan nooise (x) [13]

Di persam
maan (15) terlihat [a] beerbanding lu
urus dengan
n hasil bagi noise deng
gan
niilai singulerr. Jadi jika nilai singullernya sangat kecil, jau
uh lebih keccil dari noisse,
akkan didapatkkan nilai [a] yang besaar.
3..2 Regulariisasi Tikhon
nov
Regularisaasi adalah suatu langkkah yang dilakukan
d
untuk menddapatkan haasil
yaang wajar. Langkah
L
ini dijalankann dengan mengubah
m
prroblem atauu struktur dari
prroblem, yanng pada akh
hirnya akan didapatkan
n suatu kond
disi trade-offf antara haasil
yaang masuk akal
a dan pro
oblem yangg benar-benaar telah diub
bah.
Jenis reggularisasi yang
y
pertaama adalaah regularisasi berbaasiskan paada
peemotongan dekompo
osisi nilaai singulaar (Truncaated Singgular Vallue
Decompositioon/TSVD). Filosofi dari regulaarisasi TSV
VD ini beerangkat dari
peersamaan (115). Bahwa hasil [a] m
menjadi tidaak wajar, jik
ka noise lebbih besar dari
niilai singularr. Kondisi Picard
P
[14] didefinisik
kan untuk menjamin
m
ddidapatkann
nya
haasil model [a] yang wajar atau tiddak, yaitu dengan
d
mem
mbandingkaan besar nilai
sinngular denggan noise yaang ada.
Regularisaasi Tikhono
ov [15] mem
modifikasi persamaan
p
(15) menjaadi persamaaan
beerikut ini
∑

.,

.,

(16)

α adalah parameter
p
regularisasi
r
yang mem
mpunyai maaksud untukk menentuk
kan
seeberapa bannyak nilai singuler akkan dimasu
ukan dalam perhitungaan. Nilai daari
paarameter reggularisasi biasanya
b
tidaak terlalu besar
b
(besaran 10-7 .. 100-5), sehing
gga
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teerm tambahhan yang ad
da di persaamaan (16) berfungsi sebagai filtter. Jika nilai
sinnguler besaar dibandin
ngkan α, maaka persam
maan (16) menjadi
m
perrsamaan (15
5),
teetapi jika nilai singulerr lebih kecill dari α, maaka persamaan (15) haarus dikalik
kan
deengan / sehingga nilai yang kkecil tidak berada
b
di peenyebut.
4.. PERHITU
UNGAN DA
AN HASIL
L
Di penelittian awal in
ni belum diilakukan peembuatan teest bed untu
tuk menguk
kur
g dikembanngkan. Dataa medan haamburan di sisi luar dari
peeforma algooritma yang
beenda penghambung, yaang seharussnya didapaatkan dari haasil pengukkuran, ‘hany
ya’
diiberikan dallam bentuk hasil kompuutasi, yang dibuat se-ek
ksak mungkkin.
Untuk meenghitung medan
m
hambburan yang dihasilkan diamati seebuah strukttur
diielektrika sebagai
s
ben
nda penghaambur. Stru
uktur dielek
ktrika ini m
memiliki lu
uas
0.12 × 0.12
 yang terk
konsentrasi ddi secara sim
metris di tittik 0. Diamaati dielektriika
yaang memilliki kontrasst 1.0. Unntuk keperluan perhitungan, wiilayah ben
nda
peenghambur ini didiskrretisasi meenjadi 11 × 11 bagian
n yang keccil-kecil, jaadi
teerdapat 121 nilai kontrrast
yaang harus ditentukan.
d
Sebagai eks
ksitasi, sebu
uah
suumber diletaakkan di posisi
2 dan
0 .
Dengan menggunak
m
kan frekuennsi sinyal sebesar 10 GHz (aatau panjaang
geelombang 30
3 mm), maka
m
sumbber berada pada posissi x = 60 mm. Ben
nda
peenghambung memiliki ukuran 3,6 mm x 3,6 mm.
m

Gamb
bar 5 Medan m
magnet total dii  setelah iteerasi ke-10

Tahap perrtama adalaah menentuukan medan
n hambur di
d atas titik pengamataan,
yaang nantinyya akan digu
unakan sebaagai data un
ntuk perhitun
ngan probleem inversi ini.
K
Karena ada 121
1 kontras yang haruss dihitung, di
d penelitian
n ini juga akkan diberik
kan
1221 data meddan hamburr. Perhitunggan dilakukaan dengan menggunaka
m
an persamaaan
(99). Tapi kareena medan total tidak ddiketahui nilainya, maka digunaka
kan persamaaan
(77). Persamaaan ini dipaakai secara iteratif unttuk mendap
patkan meda
dan total yang
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teepat. Step pertama
p
den
ngan pengguunakan med
dan datang
sebagai
ai medan total
yaang terdapaat di sisi kaanan. Denggan nilai Inii, persamaaan (7) akann memberik
kan
veersi perbaikkan dari med
dan total, pproses ini beerlanjut sam
mpai tidak aada perubah
han
laagi. Gambaar 5 men
nunjukkan distribusi medan to
otal di wiilayah ben
nda
peenghambur,, terlihat dari
d
gambarr ini medaan total yan
ng terdistriibusi simetris
teerhadap sum
mbu x, sumb
ber berada ppada posisi x=60
x
berupaa gelombang
ng datar.
Gambar 6 adalah ko
onvergensi dari perhittungan med
dan total inni. Kurva ini
i
m
memberikan informasi, bahwa
b
perhhitungan meedan total seecara iteratiff berlangsung
deengan baik, karena did
dapatkan koonvergensi dengan
d
peru
ubahan nilaai medan total
daari satu langgkah iterasi ke langkahh berikutnyaa yang menu
uju nol.

G
Gambar
6 Konv
vergensi prosees iterasi untu
uk penentuan medan
m
magneet total

Langkah selanjutnya
s
adalah mennghitung meedan hambu
ur dengan ppersamaan (9
9),
yaang diamatii di atas seebuah lingkkaran dengaan radius r = 2 darii titik tengaah.
Seehingga bissa disimulaasikan konddisi yang ditunjukkan
d
n di gambaar 1, sebag
gai
m
model dari problem
p
yaang diamitii. Gambar 7 menunju
ukkan hasill perhitung
gan
teersebut. Terrlihat simetrri dari meddan hamburr terhadap φ = 0o dan 180o, kareena
strruktur bendda pengham
mbung yang simetris, daan gelombaang datang ddari arah φ’’ =
0o menuju tittik pusat. Untuk
U
pengam
amatan awall, data medaan hambur iini digunak
kan
seecara eksak,, dengan meenganggap ttidak adany
ya kesalahan
n dalam perrhitungan attau
peengukuran.
Dengan algoritma
a
yang
y
diperkkenalkan dii bagian 3 dilakukann perhitung
gan
diistribusi konntras (vekto
or [a]), yaittu dengan persamaan
p
matriks
m
(144) dengan α =
0.0 (tanpa regularisasii), yang aartinya sam
ma dengan persamaann matriks di
peersamaan (111).
Sebagai niilai awal un
ntuk Ez kem
mbali digunaakan medan datang Eiz, proses iteraasi
yaang dijalankkan sebany
yak 10 kali,, yaitu dengan konverrgensi nilai kontrast
seeperti di gam
mbar 8.
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Gambar 7 Medan
M
hamburran dengan peersamaan (9) yang
y
dihitung di atas lingkaaran pengamattan
(r=60 mm).

Gamb
bar 8 Konverggensi dari prosses iterasi penentuan δε.

Di sini juuga terlihat iterasi perrhitungan kontrast
k
berrsifat konveergen, kareena
seetelah bebeerapa kali iterasi
i
didaapatkan perrubahan yaang sudah sangat keccil.
M
Merujuk padda gambar 8, bisa dikkatakan seteelah iterasi ke-6, sudaah didapatk
kan
haasil akhir. Kontrast yang
y
dihasillkan dalam
m proses iteerasi ini diitampilkan di
gaambar 9.
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Gambar 9 (a). rekonstruksi komponeen real dari ko
ontrast (b) dan
n imaginer darri kontrast.

Komponenn riil dari kontras
k
yangg didapatkan
n maksimal adalah 1.00256 dan niilai
m
minimum 0.97729 (nilai ek
ksak 1.0) dann untuk kom
mponen imajin
nernya 0.01009 dan -0.0112
(nnilai eksak 0.0).
0
Adapun
n norm/errorr antara nilaai kontrast yang
y
sebenarrnya dan yaang
diidapat adalahh 0.1569.

Berikutnyya diamati pengaruh
p
daari noise, yaang bisa diaakibatkan daari error yang
m
muncul dari perhitungaan atau penngukuran. Data
D
medan
n hambur ddikontaminaasi
deengan noisee dengan am
mplitudo sebbesar 5% daari amplitud
do nilai yanng sebenarn
nya
daan dibuat seecara rando
om. Gambaar 10 adalah
h medan haambur denggan dan tan
npa
nooise, terlihat fluktuassi data terssebut, yang
g secara keseluruhan
k
n masih biisa
diianggap keccil.

Gambar 10
0 Medan hambburan dengan terkontaminassi noise 5%.

Dengan menggunaka
m
an proses yaang sama didapatkan
d
suatu
s
nilai kkontrast yaang
tiddak mengallami konverrgensi, hal iini bisa dilihat dari gam
mbar 11, peerubahan nilai
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koontrast yangg didapat pada
p
iterasi aktual den
ngan iterasi sebelumnyya mengalam
mi
fluuktuasi dann masih sang
gat besar. K
Kondisi yan
ng sangat beerbeda denggan gambar 8.
Dari gambar 11 ini bisaa diduga adda suatu pro
oblem terten
ntu pada allgoritma yang
diikembangkaan.

Gambarr 11 Konvergeensi dari prosees iterasi penen
ntuan δε.

Gambar 12
1 menunju
ukkan nilai kontrast un
ntuk data terkontaminnasi noise ini.
Data ini mennjustifikasi fenomena tidak konv
vergennya error pada gambar xx
x6.
Didapatkan hasil
h
yang sangat terppisah jauh dari
d data ko
ontrast yanng sebenarn
nya
3
(ddengan norm
m yang meemiliki nilaai 8.0231 ・ 10 ). Haasil yang seecara fisikaalis
saalah ini mennunjukkan sistim
s
matri
riks yang diigunakan, yaitu
y
matrikks [K] bersiffat
sinnguler, hal ini ditunjuk
kkan oleh nnilai singulerr dari matriks [K] ini yyang menurun
deengan cepatt. Nilai sin
nguler dari matriks [K
K] bisa didaapatkan dari
ri perhitung
gan
sinngular valuue decompossition.

Gam
mbar 12 (a). Rekonstruksi
R
kkomponen reall dari kontrast tanpa regularrisasi
(b) Rekonstrruksi kompon en imag dari kontrast
k
tanpaa regularisasi.
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Gambar 13
1 adalah tampilan
t
seebagian darri nilai sing
guler yang dimiliki olleh
−
m
matriks [K], yang secaraa monoton m
mengecil. Jika
J
nilai yaang lebih keecil dari 10−20
diiabaikan, maka
m
mulai dari nilai kke-21 samp
pai ke-121 (karena dim
mensi matriiks
[K
K] adalah 1221), tidak diikutkan
d
daalam perhitu
ungan yang presisi. Proogram matllab
juuga memberrikan angka 20 (dengann perintah raank(K)).

Gam
mbar 13 Nilai ssinguler dari matriks
m
sistim
m [K].

Dari teorri yang dikembangkaan di bag
gian 3, ko
ondisi ini memerluk
kan
reegularisasi. Di penelitian ini diguunakan regu
ularisasi Tik
khonov denngan nilai α =
2.5 · 10−5, diddapatkan ko
onvergensi ppenentuan kontrast
k
den
ngan baik seekali (gamb
bar
144).

Gambbar 14 Konverrgensi dari prooses iterasi penentuan δε deengan α = 2.5 · 10−5.
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Error yangg didapatkaan setiap iteerasinya monoton menu
urun, dan saampai deng
gan
iteerasi ke-10 sudah cuku
up kecil (< 110-12). Algoritma bisa dikatakan
d
beekerja deng
gan
baaik. Gambaar 15 menam
mpilkan hassil rekonstrruksi kontraast, yang jau
auh lebih baaik
diibandingkann dengan ko
ondisi tanpaa regularisassi. Nilai maaksimal dann minimal dari
koomponen riil kontrast adalah
a
1.01126 dan 0.8759, sedang
gkan nilai m
maksimal dan
d
m
minimal kom
mponen imaajiner dari kkontrast adalah 0.1280
0 dan -0.14436 dan norrm
1.0629.
Error/norm
m yang didaapatkan padda kasus daata terkontaaminasi noisse ini bernilai
leebih besar dibandingk
kan pada kkondisi pen
ngukuran id
deal. Tetappi regularisaasi
m
membuktikann tetap bisa memberiikan hasil yang
y
secaraa fisikalis masih wajar,
seehingga bisaa didapatkan
n informasi yang lebih mendekati kebenaran.

Gambbar 15 (a). Rek
konstruksi kom
mponen real dari
d kontrast dengan
d
α = 2.55 · 10−5
( Rekonstruk
(b)
ksi komponenn imag dari ko
ontrast dengan
n α = 2.5 · 10−−5.

MPULAN
5. KESIM
Penentuann distribussi dielektrrika pada problem hamburann gelombang
ellektromagneetika adalah
h problema invers, yan
ng memilik
ki sistim maatriks bersifat
illl-posed. Nillai singuler mengecil seecara mono
oton, yang pada
p
kondisii riil memiliiki
niilai lebih kecil
k
diband
dingkan nooise. Regularisasi Tikh
honov diguunakan untuk
m
menstabilkann kondisi ini.
i
Pada kkasus hamb
buran dua dimensi ddengan ben
nda
peenghambur berukuran 0.12 × 0 .12 dengaan kontrast 1.0 dan nooise dari daata
seebesar 5% didapatkan
d
nilai maksiimal dan minimal
m
kom
mponen riil dari kontraast
seebesar 1.01226 dan 0.8
8759, sedanngkan nilai maksimal dan minim
mal kompon
nen
im
majiner dari kontrast ad
dalah 0.12800 dan -0.143
36.
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