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 Sistem tracking camera yang dapat mengikuti objek 
bergerak secara otomatis adalah karena dapat 
diterapkan untuk pengawasan.

 Sebuah sistem pengawas yang memanfaatkan ilmu 
robotika dari bidang Computer Vision yang memakai 
metode image processing (opencv).



Tujuan dari pembuatan alat dalam tugas akhir ini 
adalah 
• Membuat tracking kamera yang dapat mendeteksi

postur tubuh dengan menggunakan haar training
pada OpenCV.

• Membuat tracking kamera yang dapat mengikuti
objek berdasarkan evaluasi gambar.



 Bagaimana cara mendeteksi objek postur 
tubuh? 

 Bagaimana cara mengatur pergerakan kamera 
agar tetap memantau objek postur tubuh
yang terdeteksi? 

 Bagaimana cara melakukan komunikasi antara 
kontroler dengan PC? 

 Bagaimana cara melakukan tracking camera
dengan real time dan  ketika ada objek postur 
tubuh maka akan terdeteksi? 



•  Deteksi objek postur tubuh menggunakan 2 webcam satu 
sebagai pendeteksi objek yang dikombinasikan dengan 
program pada PC dengan menggunakan opencv dan 1 
sebagai kamera tracking. 

•  Objek yang dideteksi berupa postur tubuh yang terlihat utuh 
dari depan dengan jarak dari kamera < 6 meter. 

•  Aktuator utama berupa 2 buah motor servo yang dikendalikan 
oleh mikrokontroler. 

•  PC memberikan perintah kepada kontroler melalui komunikasi 
serial. 



























• Dalam sistem ini di sarankan dengan penggunaan 2 kamera
yakni 1 kamera berfungsi sebagai pengawas pada tracking dan
1 kamera sebagai pengolah deteksi gambar.
•Sistem ini bisa mendeteksi postur tubuh bagian atas seperti,
dengan beberapa postur badan menghadap dan berbalik badan.
• Penentuan posisi webcam dengan objek dan pencahayaan
memiliki pengaruh besar dalam pengenalan objek, untuk itu
dibutuhkan pengaturan kamera dan pencahayaan yang cukup.
• Dari sistem ini dapat diketahui kecepatan minimum ketika
objek terdeteksi berjalan biasa dengan kecepatan 5km/jam ,
jika pada objek berjalan melebihi kecepatan 8km/jam tidak
dapat mendeteksi objek.



• Pada analisa objek berlari di dapatkan tidak dapat terdeteksi
dikarenakan melebihi kecepatan minimum bahkan kamera yang kita
gunakan respon pada objek bergerak cepat sangat kurang.
•Pengunaan kamera webcam tidak cocok untuk kamera tracking
seharusnya dalam system tracking menggunakan kamera dengan
spesifikasi yang lebih bagus
• Hasil analisa didapatkan hasil ruangan diluar dengan intensitas cahay
lebih banyak mendapatkan hasil deteksi lebih fokus sedangkan di dalam
ruangan dengan intensitas cahaya lebih sedikit di dapatkan tidak focus
pada saat deteksi gambar
• Dari hasil pengujian keberhasilan dalam mendeteksi postur tubuh
bagian atas terlihat sistem ini mampu mendeteksi dengan jarak maksimal
6 meter.
• Servo dapat bergerak ke arah objek sesuai perintah yang diberikan pada
program opencv.



Untuk pengembangan dan penyempurnaan dari Perancangan Sistem
Tracking Camera Pengawas Berdasarkan Evaluasi Data Gambar ini,
maka diberikan beberapa saran sebagai berikut :

Untuk pengembangan Perancangan Sistem Tracking Camera
Pengawas Berdasarkan Evaluasi Data Gambar. Dengan membuat image
processing/ deteksi tubuh dengan respon cepat. Sehingga respon
mengikuti objek yang terdeteksi lebih stabil.

Dalam penggunaan kamera tracking di sarankan untuk menggunakan
kamera scanning atau kamera lebih bagus.

Dalam sistem ini di sarankan dengan penggunaan 2 kamera yakni 1
kamera berfungsi sebagai pengawas pada tracking dan 1 kamera sebagai
pengolah deteksi gambar.
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