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Abstrak. Kamera Udara Pustekdata-1 adalah kamera udara pushbroom multispektrum yang 

dikembangkan dari kamera komersial yang ada di pasar. Kamera udara Pustekdata-1 

menggunakan kamera industri tipe linear scanning 4- pita spektrum yang bekerja pada rentang 

panjang gelombang tampak (visible) hingga merah infra dekat (Near Infra Red, NIR) JAI-

LQ200CL sebagai kamera utama, dan kamera konsumer Nikon D800E sebagai kamera kedua. 

Kamera pertama dimaksudkan sebagai kamera penginderaan jauh yang diharapkan dapat 

menghasilkan parameter geobiofisik dari obyek foto, sedang kamera kedua lebih 

dikonsentrasikan untuk kepentingan fotogrammetri dari obyek foto. Penggunaan kamera 

industri pada pemotretan luar ruangan dengan sumber pencahayaan tak terkontrol sebagaimana 

terjadi pada foto udara berimbas pada pembangkitan sinyal berlebih yang lebih mudah terjadi, 

utamanya pada bagian merah infra dekat, yang ditunjukkan dengan nilai tegangan terbangkit 

melebihi batas (pada domain sinyal analog) atau bilangan digital bernilai 255 atau lebih pada 

domain data citra digital yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal ini diusulkan modifikasi 

tanggap daya cahaya kamera melalui modifikasi pita lolos kamera dengan mengaplikasikan 

tapis pita ganda yang ada di pasar. Validasi usulan dilakukan secara analitis dengan asumsi-

asumsi pengaturan parameter kamera yang mempertimbangkan waktu matahari setempat, 

resolusi spasial (ground sampling distance, GSD), dan kecepatan wahana pada saat foto udara 

dilakukan untuk 3 jenis penutup lahan daratan yang cukup berbeda, yaitu rumput hijau, rumput 

kering, dan tanah pasir. Hasilnya menunjukkan bahwa modifikasi spektrum tanggap daya 

cahaya yang diusulkan dapat mereduksi sinyal terbangkit pita NIR dengan cukup signifikan 

sehingga kamera dapat dioperasikan pada rentang jam matahari setempat yang lebih lebar.    

Kata kunci: spektrum tanggap daya cahaya, tapis lolos pita ganda, sinyal berlebih, pemotretan 

siang hari 

1. Pendahuluan  

Kamera Udara Pustekdata-1, disebut juga KU-PBMSVN1, adalah kamera udara pushbroom 

multispektrum yang dikembangkan dengan filosofi sederhana, cepat dan murah. Karena itu komponen 

yang digunakan adalah komponen yang mudah diperoleh dan tersedia di pasar komersial. Kamera 

Udara Pustekdata-1 menggunakan kamera industri tipe linear scanning 4- pita spektrum yang bekerja 

pada rentang panjang gelombang tampak (visible) hingga merah infra dekat (near infra-red, NIR) JAI-

LQ200CL sebagai kamera utama, dan kamera konsumer Nikon D800E sebagai kamera kedua. Kamera 

pertama dimaksudkan sebagai kamera penginderaan jauh yang karenanya diharapkan keluarannya 

dapat ditelusuri hingga kepada besaran atau parameter geobiofisik yang merepresentasikan identitas 
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dari obyek foto, sedang kamera kedua lebih dikonsentrasikan untuk kepentingan fotogrammetri dari 

obyek foto. Kedua kamera adalah kamera elektro-optik digital, yaitu kamera yang merekam citra optis 

obyek kedalam bentuk sinyal listrik yang dikuantisasi menjadi bilangan-bilangan digital (digital 

number, DN). Subyek bahasan dalam tulisan ini dibatasi hanya pada kamera utama saja. 

 

 
 

Gambar 1. Kamera Udara Pustekdata-1[1] 

 

Secara rinci, spesifikasi pita spektrum dan responsivitas opto-elektris pendeteksi yang membangun 

kinerja spektroradiometris kamera utama dari Kamera Udara Pustekdata-1 diberikan pada Gambar 2 

dan Tabel 1 berikut. 
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Gambar 2. Spektrum transmitans (a) [2], dan responsivitas detektor (b) [3] KU-PBMSVN1  

 

 

   

Tabel 1. Spesifikasi pita spektrum dan responsivitas detektor KU-PBMSVN1[1] 

 

ID Nama_Pita/ 

Kanal 
Δ  

(nm) 

L 

(nm) 

C  

(nm) 

U 

 (nm) 

TΔ 

(%) 

RdetΔ 

(V/[µJ/cm
2
]) 

Vclip 

(mVolt) 

Kuantisasi  

(bit) 

b1 Biru (Blue) 95 392.00 439.50 487.00 43.35 13.64 230 8 

kamera utama kamera tambahan 



b2 Hijau (Green) 82 491.00 532.00 573.00 54.90 19.05 230 8 

b3 Merah (Red) 93 579.00 625.50 672.00 58.71 23.85 230 8 

b4 Merah Infra 

Dekat (NIR) 

150 762.00 837.00 912.00 39.57 21.82 230 8 

Keterangan: 

  =  lebar pita spektrum (spectral band width, dihitung pada nilai setengan puncak) 

L  =  batas bawah pita spektrum (lower wave length) 

C  =  panjang gelombang sentral (central wave length) 

U  =  batas atas pita spektrum (upper wave length) 

TΔ = transmitansi optis sistem kamera pada rentang spektrum Δ 

RdetΔ  =  responsivitas detektor, besaran yang menyatakan kesetaraan rapat fluks radian yang diterima 

dengan tegangan keluaran terbangkit yang disebabkan oleh energi foto yang diterima tadi, 

untuk rentang spektrum Δ  

Vclip  =  batas atas tegangan keluaran detektor yang masih bisa diterima oleh perangkat konversi 

analog-digital 

 

Penggunaan kamera industri untuk pemotretan luar ruangan dengan sumber iluminasi matahari 

sebagaimana diimplementasikan pada Kamera Udara Pustekdata-1, pada kenyataannya tidak serta 

merta memberikan hasil memuaskan seperti ditunjukkan pada Gambar 3 yang memperlihatkan 

tampilan citra dan statistik data dari dua contoh citra belum diolah yang diberikan oleh KU-

PBMSVN1. Pada dua contoh citra tersebut terlihat bahwa kanal merah infra dekat KU-PBMSVN1 

lebih sensitif daripada kanal tampak yang ditunjukkan secara statistik dengan nilai tengah (median) 

sebaran data kanal merah infra dekat yang terpencar jauh dari nilai tengah sebaran data  kanal-kanal 

tampak, bahkan untuk kanal tampak yang paling sensitif sekalipun, misalnya dengan kanal hijau pada 

Gambar 3a dan kanal merah pada Gambar 3b.  

 

Citra  Histogram 
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KU-PBMSVN1_20150610_2073_b1 

 
KU-PBMSVN1_20150610_2073_b2 
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KU-PBMSVN1_20150610_2073_b2 

 

 
KU-PBMSVN1_20150610_2073_b3 

 
KU-PBMSVN1_20150610_2073_b4 
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Tampilan masing-masing kanal (b1, b2, b3, b4) dan tampilan 

warna sebenarnya (RGB321) citra KU-PBMSVN1 perolehan 

10 Juni 2015 pk 02:27:08PM frame 2073 (atas) dan distribusi 

piksel dari masing-masing kanal terkait (b1, b2, b3, b4, kolom 

kanan) 
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Citra  Histogram 

 
KU-PBMSVN1_20150610_2473_RGB321 
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Tampilan warna sebenarnya (RGB321) dan tampilan masing-

masing kanal (b1, b2, b3, b4) citra KU-PBMSVN1 perolehan 

10 Juni 2015 pk 02:39:38PM frame 2473 (atas) dan distribusi 

piksel dari masing-masing kanal terkait (b1, b2, b3, b4, kolom 

kanan) 

 

(b) 

 

Gambar 3. Citra mentah KU-PBMSVN1 daerah Rangkas-Banten perolehan 10 Juni 2015. Kamera 

dioperasikan dari wahana udara LSA-01 pada dua kondisi pencahayaan yang berbeda: (a) matahari 

sedikit tertutup awan, (b) matahari tertutup awan. 

 

Dari sudut pandang pengukuran, keadaan seperti itu mengkonfirmasi bahwa sistem tidak optimal 

untuk dioperasikan. Pada kondisi dimana kanal-kanal tampak memberikan hasil ukur yang terbaik, 

yaitu data bergerombol di daerah tengah, data dari kanal merah infra dekat hampir semuanya jenuh 

(saturate, DN=255). Data seperti ini tentu saja tidak dapat diolah lanjut untuk memberikan informasi 

turunan apalagi menelusuri identitas obyek hingga kepada besaran fisik yang menjadi ciri khas atau 

sidik jari (signature)-nya. Sebaliknya pada kondisi pencahayaan yang optimal untuk kanal merah infra 

dekat (Gambar 2b), piksel-piksel kanal tampak berada pada nilai yang sangat rendah sehingga data 

citra yang diberikan juga kurang informatif. Kamera yang baik harus mampu mengakomodasi rentang 

dinamik keseluruhan obyek yang dilihat, baik intra maupun antar kanal. 

Untuk operasi foto udara (pemotretan siang hari) yang kadang-kadang dihadapkan dengan 

perbedaan kondisi pencahayaan yang cukup ekstrem, baik yang terduga misalnya operasi dari pagi 

hingga siang hari tanpa jeda maupun yang tiba-tiba seperti melintasi daerah berawan, ketidak 

seimbangan tanggap daya cahaya ini perlu dikoreksi agar fungsi kamera sebagai sensor penginderaan 

jauh dapat dipenuhi dan tetap terjaga. Koreksi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan 

parameter kamera, khusunya bukaan lensa dan waktu paparan, agar memberikan hasil foto yang 

optimal.  

Secara prinsip, semua teknik koreksi ditujukan untuk mereduksi sinyal keluaran detektor agar tidak 

melebihi batas yang ditentukan sehingga DN data keluaran tidak berada pada nilai jenuh. Ini dapat 

dilakukan baik pada domain optik maupun elektrik. Modifikasi pada domain elektris cenderung 

menyisipkan derau tambahan dan bersifat merubah proses di ujung belakang saja sehingga lebih rumit 

karena memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam dan kalibrasi ulang yang lebih khusus, sedang 

modifikasi pada domain optis bersifat lebih ke hulu sehingga konsistensi proses-proses berikutnya 



lebih terjaga. Modifikasi pada domain optis adalah metode yang sudah lama dikenal dan banyak 

diterapkan hingga saat ini. Secara umum metode  ini dapat diimplementasikan secara sederhana dan 

mudah, meskipun pada beberapa kasus misalnya penggunaan kamera konsumer untuk fotografi NIR 

[4], juga menuntut keahlian dan ketrampilan yang mencukupi karena harus membongkar struktur 

dalam dan menyusun ulang sistem kamera.  

Penetapan pilihan metode koreksi atau modifikasi sistem kamera selain bersandar pada tujuan 

modifikasinya, tentu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek meliputi kemudahan, kecepatan, 

dan derau sisipan yang ditimbulkan. Dengan alasan-alasan tersebut, gambaran segera akan solusi yang 

bisa diusulkan untuk KU-PBMSVN1 adalah memasang tapis optis luar (tambahan) yang memilki 

karakter meloloskan panjang gelombang tampak tetapi mengurangi energi radian gelombang merah 

infra dekat sehingga keselarasan tanggap daya antar kanal bisa diwujudkan.   

Paper ini membahas usulan teknologi untuk merealisasikan konsep koreksi tersebut dengan 

menggunakan komponen sederhana tapis optis lolos pita ganda yang tersedia dan mudah diperoleh di 

pasar komersial, dan mudah dalam pemasangannya. Validasi dilakukkan melalui komparasi parameter 

spektroradiometris kamera setelah dilakukan koreksi dan sebelum dilakukan koreksi.  

 

2. Radiometri Dalam Pencitraan Elektro-Optis  

2.1. Alur sinyal 

Tinjau Gambar 4 yang memperlihatkan alur sinyal dalam proses pencitraan luar ruangan dengan 

sumber iluminasi matahari. Obyek dengan reflektansi ρ diterangi oleh matahari dengan rapat fluks 

radian atau rapat daya cahaya E0 dicitrakan/dipotret oleh KU-PBMSVN1 yang akan dipasangi tapis 

optis tambahan dengan transmitansi T2 di ujung depannya. KU-PBMSVN1 yang menggunakan 

kamera LQ-200CL sebagai kamera utama, adalah kamera line scan yang bekerja menggunakan 4 

keping CCD larik lurus identik yang ditempelkan pada piranti pemilah warna prisma dikroik 4-kanal 

untuk menghasilkan citra 4-pita spektrum yaitu merah (R), hijau (G), biru (B), dan merah infra dekat 

(NIR) dari obyek yang dipotret. Selama proses paparan (exposure), sinyal optis dari obyek dikonversi 

menjadi muatan listrik negatif (elektron) di dalam dioda cahaya yang merupakan bagian aktif dari 

keping CCD selaku pendeteksi dan penakar energi radian yang terbentuk di bidang citra. Elektron 

kemudian dialihkan ke penampung sementara (register geser) dengan mengaktifkan transfer gate 

untuk kemudian dikeluarkan dan dideteksi sebagai sinyal keluaran, Vdet, pada simpul pendeteksian 

(sensing node). Pengaktifan transfer gate juga merupakan penanda dari berakhirnya satu siklus 

paparan. Oleh ADC, tegangan analog tadi kemudian dikuantisasi menjadi bilangan digital untuk 

dikeluarkan dan disimpan sebagai data citra dari obyek foto. Jika Vclip adalah batas atas Vdet yang 

masih bisa diterima oleh ADC, maka utuk semua sinyal analog keluaran yang bernilai sama dengan 

atau lebih  besar dari Vclip akan dikonversi menjadi bilangan digital tertinggi dari mode kuantisasi 

ADC yang digunakan. 



 
 

Gambar  4. Alur sinyal dan konsep modifikasi spektrum tanggap daya cahaya melalui penambahan 

tapis luar T2 pada sistem Kamera Udara Pustekdata-1  

 

Untuk piranti konversi optis-elektris seperti yang digunakan pada KU-PBMSVN1, Vdet ditentukan 

oleh rapat daya cahaya masuk atau irradiansi citra Ei (yaitu citra optis yang terbentuk pada bidang 

pendeteksian),  lama waktu paparan atau kecepatan rana (shutter speed) tint, dan responsifitas detektor 

Rdet, yang diberikan oleh [3]: 

 

                …(1) 

 

Ei dan Rdet dalam persamaan (1) di atas adalah besaran yang nilainya bergantung pada panjang 

gelombang, dan karenanya untuk rentang panjang gelombang , total rapat daya cahaya efektif yang 

berdampak pada proses konversi optis-elektris, Ei adalah jumlahan atau integral rapat daya cahaya 

dari keseluruhan komponen panjang gelombang yang ada dalam rentang  tersebut, demikian halnya 

dengan responsifitas efektif Rdet, yang juga harus dihitung sebagai responsifitas rerata dari 

keseluruhan komponen responsifitas dari masing-masing komponen panjang gelombang yang ada, 

sehingga (1) dapat ditulis ulang sebagai: 

 

                 …(2) 

 

Untuk sistem ideal di mana tidak terjadi rerugi oleh medium antara dan oleh komponen optik yang 

ada di dalam ruang obyek dan ruang citra (Gambar 4), dan untuk pencitraan obyek yang berada pada 

jarak sangat jauh, Ei terhubung dengan  radiansi obyek Lo melalui persamaan kamera [5][6][7][8][9]: 

  

          ⁄ …. (3) 
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dengan N = f/D adalah bilangan fokus (bukaan) lensa, f adalah panjang fokus lensa dan D adalah 

diameter pupil masuk.  

Pada pencitraan penginderaan jauh dimana ada tambahan komponen penyelia spektrum di antara 

obyek dan bidang pendeteksian, misalnya tapis optis dengan transmitansi T, dan juga ada atmosfer 

dengan transmitansi Tu, maka Ei pada persamaan (3) akan direduksi dengan faktor T dan Tu, sehingga 

(1) dapat ditulis kembali menjadi: 

 

             ⁄ …. (4) 

 

Untuk obyek foto bersifat pemantul baur sempurna atau Lambersian,  Lo dapat dihitung dari rapat 

fluks radian yang diterima, E, melalui relasi yang diberikan oleh[5]:  

 

     
 

 
 …… (5)  

 

Dalam kasus ini, E adalah keseluruhan rapat daya cahaya yang datang, baik dari matahari langsung 

maupun dari radiansi langit. Jika radiansi ke bawah oleh langit (downward sky radiance) diabaikan, 

maka rapat fluks radian yang sampai pada permukaan bumi untuk asumsi permukaan rata dan datar 

diberikan oleh [5]:   

 

              … (6) 

 

dengan 

        [   
        ] … (7) 

 

adalah transmitansi atmosfer untuk lintasan yang membentuk sudut θz terhadap garis normal, dengan 

τ’ext adalah ekstinsi optis pada ketebalan tersebut (dihitung dari ketinggian h hingga tak berhingga), 

dan  

                             ….(8) 

 

adalah cosinus sudut zenit matahari yang nilainya tergantung pada jam matahari lokal, H, posisi 

lintang dari koordinat lokasi pengukuran,  , dan deklinasi matahari, .        , dengan  adalah 

posisi garis bujur lokasi pengukuran, dan s adalah bujur lokasi matahari pada saat pengukuran 

dilakukan.  

T, Tu, ρ, E0, dan Tθz pada persamaan (4) sampai (7) adalah besaran-besaran fungsi panjang 

gelombang, oleh karena itu aplikasinya pada sistem yang bekerja dengan konsep pita spektrum () 

juga harus menggunakan nilai efektif besaran tersebut di daerah , yaitu T, Tu, ρ, E0, dan 

Tθz yang dihitung menggunakan prinsip yang sama dengan yang disebut pada penjelasan persamaan 

(2) di atas.  

 

2.2. Kombinasi tapis optis 

Jika dua tapis optis T1 dan T2 dikombinasikan, transmitansi gabungannya tidak semata-mata perkalian 

dari transmitans masing-masing tapis, akan tetapi juga akan dipengaruhi oleh konstruksi atau susunan 

dan koherensi cahaya yang datang serta karakteristik media optik penyela antar tapis yang 

memungkinkan terjadinya interferens karena lintasan jamak (multiple-path) di dalamnya[10].   
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Gambar 5. Transmitans gabungan dari susunan dua tapis optis. (a) dua tapis optis dengan media 

sela tanpa rerugi, (b) dua tapis optis dengan rerugi media sela Tl  

 

Untuk dua tapis yang disusun berjauhan dan atau sedikit dimiringkan sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya interferensi oleh lintasan berulang, tapis gabunannya T, dapat didekati 

sebagai perkalian dari transmitansi individu masing-masing tapis: 

 

           … (9) 

 

 

3. Bahan dan Metode 

3.1 Bahan 

Data teknis dan karakteristik transmitansi kamera JAI-LQ200CL selaku kamera utama pada Kamera 

Udara Pustekdata-1 [2], tapis optis lolos pita ganda DB850 keluaran Midwest Optical Inc. [11], 

spektrum irradiansi matahari acuan dari ASTM [12], data teknis responsifitas CCD RL2048 dari 

Perkin Elmer [3], data parameter atmosfer dari Elterman [13], dan spektrum reflektans 3 contoh obyek 

penutup lahan dari Aster Spectral Library [14].  
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Gambar 5. Spektrum irradians matahari acuan (a), spektrum transmitans tapis DB850 

(b), dan spektrum refelktans dari 3 contoh obyek penutup lahan (c), yang digunakan 

dalam analisis tanggap daya cahaya Kamera Udara Pustekdata-1 

 

3.2 Metode 

3.2.1 Pemasangan tapis luar tambahan untuk memodifikasi pita spektrum  kamera 

Sesuai filosofi pengembangan yang dianut, modifikasi tanggap daya cahaya KU-PBMSVN1 juga 

diupayakan sesederhana mungkin dengan menggunakan komponen yang sifatnya menambahi secara 

eksternal sehingga tidak merubah secara drastis sistem yang sudah ada. Untuk ini dipilih tapis lolos 

pita ganda DB850 dari MidOptic dengan dudukan ulir yang bisa dipasang langsung pada bibir depan 

sistem lensa. Konstruksinya pemasangannya ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

3.2.2 Prediksi dan validasi perubahan tanggap daya cahaya kamera  

Untuk analisis perubahan tanggap daya cahaya KU-PBMSVN1, langkah pertama yang dilakukan 

adalah memeriksa perubahan karakteristik pita spektrum baru, utamanya kanal NIR, dengan adanya 

tambahan tapis luar T2 (DB850) yang dipasang. Parameter spektroradiometrik yang diperiksa meliputi 

lebar pita spektrum baru, n (indeks n mewakili kata new/baru), batas bawah pita baru, Ln, panjang 

gelombang sentral baru, Cn, batas atas spektrum baru, Un, dan transmitansi efektif pita baru, Tn. 

Selanjutnya pengecekan dilakukan terhadap variabel-variabel tanggap daya lainnya yang terimbas oleh 

perubahan spesifakasi pita spektrum tadi, seperti irradiansi matahari efektif baru (E0n), responsifitas 

efektif baru (Rdetn), dan untuk keperluan simulasi prediktif juga dihitung reflektans efektif baru (ρn) 

dari masing-masing contoh obyek yang akan digunakan. Transmitans baru tiap-tiap komponen 

panjang gelombang dihitung dengan persamaan (9) sedangkan transmitans efektifnya dihitung dari 

luasan grafik transmitans dalam rentang  kemudian membaginya dengan  itu sendiri. Luasan 

grafik transmitans dihitung dengan pendekatan integral Riemann atau aturan trapesoid dari data-data 

tabular yang dirujuk. Variabel-variabel lainnya juga dihitung dengan pendekatan yang sama. Untuk 

data yang tidak ada di dalam sumber rujukan, digunakan data perkiraan yang berasal dari interpolasi 

linear data-data yang mengapitnya.  

Untuk pemeriksaan kesahihan konsep modifikasi yang diusulkan, dilakukan simulasi perhitungan 

sinyal keluaran detektor (Vdet) sebagai fungsi dari ketinggian matahari atau jam matahari lokal pada 

saat pemotretan dilakukan untuk 3 contoh obyek yang dianggap mewakili vegetasi dan obyek geologi 

(yaitu rumput hijau/green grass, GG, rumput kering/dry grass, DG, dan tanah kekuningan/light 



yellowish brown loamy sand, YS [14]). Simulasi dilakukan dengan andaian waktu integrasi 3ms dan 

bukaan lensa atau bilangan fokus, N = 5.6. 

 

4. Hasil 

4.1 Perubahan spesifikasi variabel tanggap daya cahaya  

Secara grafis, karakteristik spektrum transmitans KU-PBMSVN1 ditunjukkan pada Gambar 6 yang 

memperlihatkan spektrum transmitans sebelum dan sesudah dimodifikasi serta pemodifikasinya 

DB850. Sedang Tabel 2 dan Tabel 3 masing-masing adalah representasi numeris spesifikasi pita 

spektrum baru KU-PBMSVN1 dan komparasi spesifikasi variabel-variabel tanggap daya cahaya KU-

PBMSVN1 sebelum dan sesudah dilakukan modifikasi.   

 

 
 

Gambar 6. Spektrum transmitansi KU-PBMSVN1 setelah dimodifikasi dengan tapis 

optis komersial DB850 

 

Tabel 2 . Spesifikasi variabel tanggap daya cahaya KU-PBMSVN1 sebelum dan sesudah dimodifikasi 

 

nilai Kanal biru Kanal hijau Kanal merah Kanal NIR 

variabel b1 b1n b1n/b1 b2 b2n b2n/b2 b3 b3n b3n/b3 b4 b4n b4n/b4 

U (nm) 487.0 487.0 n/a 573.0 573.0 n/a 672.0 654.9 n/a 912.0 882.0 n/a 

C (nm 439.5 449.5 n/a 532.0 532.0 n/a 625.5 616.5 n/a 837.0 857.0 n/a 

L (nm) 392.0 412.0 n/a 491.0 491.0 n/a 579.0 579.0 n/a 762.0 832.0 n/a 

 (nm) 95 75 79 82 82 100 93 75 81 150 50 33 

TΔ (%) 43.4 41.7 96 54.9 51.7 94 58.7 55.9 95 39.6 33.1 84 

RdetΔ 
(V/[µJ/cm

2
]) 

13.64 14.23 104 19.05 19.05 100 23.85 23.51 99 21.82 23.51 96 

E0 (W/m
2
) 170.3 140.7 83 153.4 153.4 100 155.3 127.8 82 157.4 49.4 31 

 



 

4.2 Validasi analitis  

Hasil simulasi perhitungan sinyal keluaran versus sudut zenit matahari yang sifatnya prediktif, sebagai 

metode validasi teknik modifikasi yang diusulkan diperlihatkan  pada Gambar 7.   

 

 
(a) 

 

 
(b) 



Gambar 7. Prediksi sinyal keluaran detektor KU-PBMSVN1 sebelum (a) dan sesudah 

(b) dimodifikasi dengan tapis luar DB850, pada kondisi pencahayaan matahari jam 06 

pagi hingga jam 12 siang  untuk 3 contoh obyek penutup lahan yakni: rumput hijau, 

rumput kering, dan tanah, dengan andaian waktu paparan 3ms dan bukaan lensa 5.6 

 

5. Pembahasan 

Pembandingan yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa prediksi perubahan tanggap daya 

cahaya oleh adanya modifikasi spektrum pita kerja kamera memerlukan telaah yang menyeluruh atas 

semua variabel spektroradiometris kamera. Tapis optis tambahan DB850 tidak merubah secara 

signifikan transmitansi efektif sistem, nilainya masih di atas 90% dibanding nilai sebelum 

dimodifikasi, demikian juga dengan responsifitas detektor, nilainya juga masih di atas 90% jika 

dibandingkan dengan nilai lama. Akan tetapi pada perubahan lebar pita dan implikasinya pada energi 

efektif sumber iluminasi yang diterima obyek, tampak bahwa terjadi reduksi yang cukup signifikan. 

Lebar pita baru berada pada kisaran 33% dari lebar pita lama, perubahan ini berimplikasi pada reduksi 

rapat fluks radian mathari efektif yang hampir sama dengan reduksi pada lebar pita spektrum. Nisbah 

rapat fluks radian efektif berada pada kisaran 31%  sehingga dapat diperkirakan bahwa sinyal keluaran 

detektor juga akan tereduksi pada nilai itu karena sinyal keluaran detektor sebanding dengan rapat 

fluks radian yang diterimanya (lihat persamaan (1) dan persamaan (6)).  

Prediksi reduksi sinyal keluaran di atas divalidasi pada Gambar 7. Gambar 7(a) dan 7(b) 

mengindikasikan bahwa DB850 akan cukup efektif memperbaiki tanggap daya cahaya kanal NIR. 

Pada obyek vegetasi, DB850 akan menekan sinyal keluaran kanal NIR sedemikian rupa sehingga 

operasinya pada kondisi pencahayaan tertinggi sekalipun (jam 12:00) tidak akan menyebabkan 

keluaran data digital menjadi jenuh. Sayangnya perbaikan pada kanal NIR masih menyisakan problem 

sinyal jenuh pada kanal yang lain (merah dan hijau) dan jenis obyek yang lain (tanah dan rumput 

kering).  

 

6. Kesimpulan 

Masalah pembangkitan signal berlebih pada kanal merah infra Kamera Udara Pustekdata-1 dapat 

diatasi dengan menambahkan tapis optis lolos pita ganda pada ujung depan sistem lensa untuk 

memodifikasi tanggap daya cahaya sistem kamera. Dengan menggunakan tapis lolos pita ganda DB-

850 dari MidOptic, spektrum tanggap daya cahaya kanal merah infra dekat akan digeser dan 

dipersempit dari panjang gelombang sentral 837 nm dengan lebar pita spektrum 150 nm menjadi 

panjang gelombnag sentral 857 nm dengan lebar pita spektrum 50 nm. Perubahan ini berimplikasi 

pada reduksi signal terbangkit yang diperkirakan berada pada kisaran 31% dari nilai lama (sebelum 

dilakukan modifikasi), yang diharapkan mencukupi untuk terjadinya penyelarasan tanggap daya 

cahaya kanal merah infra dekat dengan kanal-kanal tampak di sebelahnya sehinga problem 

radiometrik yang muncul pada operasi akuisisi siang hari kamera udara pustekdata-1 sepenuhnya 

dapat dikendalikan melalui fasilitas pengaturan parameter akuisisi yang ada pada kamera. Validasi 

analitis pada contoh obyek rumput hijau juga menunjukkan bahwa pemasangan tapis optis DB850 

akan memperbaiki performa spektroradiometris kamera sehingga untuk pemantauan vegetasi, kamera 

dapat dioperasikan hingga kondisi pencahayaan matahari yang paling terang (jam 12 siang).   

Teknik modifikasi spektrum tanggap daya cahaya yang diusulkan pada paper ini belum diuji secara 

nyata di lapangan. Karena itu sebelum diterapkan secara operasioanl, disarankan agar dilakukan 

validasi empiris terlebih dahulu melalui ujicoba lapangan pada berbagai kondisi kecerahan matahari 

yang berbeda sehingga diperoleh konfirmasi akan kesahihan teknologi yang diusulkan dan 

implikasinya pada pengaturan parameter kamera yang optimum untuk mendapatkan citra terbaik pada 

pemotretan siang hari dengan sumber iluminasi matahari.   
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