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Abstrak 

 

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, kamera udara Pustekdata-1 
(KU-PBMSVN-1) yang dibuat dari satu buah kamera industry tipe linescan (JAI 
LQ-200CL sebagai kamera utama) dikombinasikan dengan satu buah kamera 
consumer (kamera still, NIKON D800e sebagai kamera pendukung) akan ditambah 
dengan satu buah kamera line scan dengan spesifikasi yang sama agar diperoleh 
lebar sapuan yang lebih besar sehingga mengurangi durasi operasi. Untuk 
mengimplementasikan ide ini dilakukan kajian tata letak komponen yang tepat agar 
konstruksi dan format geometrinya tidak melebihi batas-batas yang diijinkan oleh 
pesawat pembawanya yaitu LSA-01. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan 
memiringkan kamera sebesar 20.5 derajat secara berlawanan, kamera udara system 
ganda yang dibangun dari kombinasi dua kamera LQ-200CL dan satu kamera 
pendukung NIKON D800e akan memberikan jejak lintasan dengan lebar sapuan 
mendekati 2x lebar sapuan kamera system tunggal. Secara fisik, dengan penataan 
yang tepat, geometri system tidak melebihi batasan ruang yang tersedia pada pod 
bawah sayap LSA-01, sedang lendutan yang ditimbulkan tidak akan lebih dari 
0.11mm.    
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Pendahuluan 

 Latar Belakang 

Kamera udara system tunggal yang dibuat menggunakan komponen COTS 
(satu kamera utama LQ-200CL dari JAI dan satu kamera pendukung D800e dari 
NIKON) oleh Pustekdata (KU-PBMSVN-1) telah membuktikan bahwa dengan 
konstruksi kamera, perangkat pengolah onboard (CPU), dan catu daya dikemas 
dalam satu wadah ternyata dapat diakomodasi oleh volume ruangan yang 
tersedia di dalam keranjang pembawa bawah sayap (under wing pod) pesawat 
ringan Lapan  LSA-01. Dengan system tunggal seperti itu, untuk ketinggian 
terbang 2000m dan jarak focus lensa 35 mm, kamera memberikan citra dengan 
resolusi spasial (ground sampling distance, GSD) 80 cm dan lebar sapuan 
(ground swath, GSW) 1640 m. Dari sisi efektifitas pemanfaatan sumber daya 
operasi, keadaan ini dianggap kurang optimal karena dengan catu daya 40AH 
dan asumsi pembebanan 5A, kamera dapat dioperasikan selama 8jam tanpa 
henti, sementara dari sisi varian tingkat iluminasi matahari dan dari sisi 
pelaksana (human resources) operasi tanpa henti selama 8 jam dipandang tidak 
layak. Untuk itu system perlu ditingkatkan optimalisasinya dengan 
menambahkan satu kamera yang sama (LQ-200CL) agar untuk durasi operasi 
yang sama, luasan area yang diliput menjadi dua kali lipat dari sebelumnya.  

Jika permasalahan sumber daya listrik dianggap tidak menjadi kendala, maka 
penambahan satu kamera harus dikonfirmasi oleh batasan ruang keranjang 
pembawa, batasan beban maksimal yang diijinkan, dan jaminan bahwa 
penambahan kamera tidak akan menimbulkan lendutan berlebih pada papan 
atau pelat tempat kamera didudukkan. Dokumen ini mempelajari secara 
simulasi tata letak komponen yang ektif dan efisien agar prasyarat itu dapat 
dipenuhi. 

 
 Rumusan Masalah 

- bagaimana menyusun tata letak komponen yang efisien agar volume dan 
format geometri system kamera udara dengan 2 kamera line-scan (sebagai 
kamera utama) dan 1 kamera still (sebagai pendukung) tetap terakomodasi 
di dalam keranjang bawah sayap (under wing pod) pesawat LSA-01. 

- dengan konstruksi 3 komponen utama dipasang pada satu pelat referensi, 
bagaimana pengaruhnya terhadap lendutan yang akan ditimbulkan     

 
 Tujuan dan Sasaran 

- Tujuan: melakukan simulasi tata letak komponen pada rancangan system 
kamera udara dua-kamera untuk LSA-01 

- Sasaran: tersedianya disain tata letak komponen yang efisien pada 
rancangan system kamera udara dua-kamera untuk LSA-01. 
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Metodologi 

 Metode 
- Menghitung FOV masing-masing kamera untuk andaian kombinasi 

komponen COTS kamera line-scan JAI LQ-200CL dengan lensa Kowa 
LM35CLS, dan kamera still Nikon D800e dengan lensa Zeiss Distagon 
25mm 

- Menentukan sudut pemiringan kamera 
- Mensimulasikan tata letak komponen berdasarkan karakteristik mekanik 

komponen dengan dimensi carrying pod LSA-01 sebagai batasan ruang 
yang diijinkan.  

- Mensimulasikan lendutan yang akan terjadi pada pelat tempat tempat 2 
kamera line scan dan 1 kamera still dipasang. 

 
 Alat/Bahan  

- Komputer/PC 
- Perangkat lunak CAD (Google SketchUp) 

 
 Data 

- Data teknis komponen, meliputi: carrying pod LSA-01, kamera industry JAI 
LQ-200CL, lensa Kowa LM35CLS, kamera Nikon D800e, lensa Zeiss 
Distagon 25mm f/2.0 ZE, motherboard mini-ITX, perangkat sensor GPS-
INS Vectornav VN200 

LAPAN LSA 
Presentation Pekayon.pdf 

LQ-200CL.pdf LM35CLS.pdf D800_HK(En)04.pdf

  

datasheet-zeiss-clas
sic-distagon-225.pdf 

479761_479761_min
iITX.pdf   

vn200_selectedpag
es.pdf   
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Spesifikasi dan posisi keranjang bawah sayap pesawat LSA-01, beban 
maksimum 70 Kg [Ref. …] 

 

 
 
 

JAI LQ-200CL, dimension (WxHxD) = 
90 x 90 x 120 mm, wight = 1050gr 

 
Lens Kowa LM35CLS, 

Dimensions (DxL) = 65mm x 
108mm, weight = 480gr 

 
Nikon D800e, dimension (WxHxD) = 
146 x 123 x 81.mm, wight = 1000gr 

 
Zeiss Distagon T* 25mm, 

dimensions (DxL) = 71mm x 
95mm , weight = 570gr 



 

5      

 
Mini-ITX MotherBoard, dimensions: 

170x170x …mm  

 
GrablinkCard dual base with 

dual base daughter card 

 

- Data teknis sifat mekanik bahan Aluminium Dural 6061    

 

 

 

Implementasi dan Hasil 

 Penghitungan FOV kamera 
1. Kombinasi kamera line scan JAI LQ-200CL dengan lensa Kowa LM35CLS 

 

tan  
  /

  (1) 

 

N = 2048  

px = 14 µm 

f = 35 mm 

  FOV/2 = 22.2740 atau 

 FOV = 44.5480, dengan IFOV = atan (px/f) = 0.0229 

Larik detector 
pada LQ-200CL 

Lensa LM35CLS 

f 

Npx/2 

FOV/2 
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2. Kombinasi kamera still Nikon D800e dengan lensa Zeiss Distagon T* 2/25 

Npx = 35.9 mm 

Mpy = 24.0 mm 

px = 0.00488 mm 

f = 25 mm 

 FOVx/2 = 35.6784 

 FOVy/2 = 25.6410 

 IFOV = 0.011 

 

 Pemiringan kamera 
dengan mempertimbangkan kemudahan dan akurasi dalam pabrikasi antarmuka 
mekanik, 2 kamera LQ-200CL dimiringkan 20.5 saling berlawanan 
ditempatkan depan belakang mengapit kamera Nikon D800e yang dipasang 
vertical (nadir pointing).  
 

 
Konsep pemiringan kamera dan footprint perkiraan tampalan antar citra  

Npx 

Mpy 

FOVx/2 
FOVy/2 

f 
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Konsep pemiringan kamera (dilihat dari depan) 
 

 
Konsep pemiringan kamera (dilihat dari samping) 
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Konsep pemiringan kamera (dilihat dari atas dan bawah yang memperlihatkan 
foot print masing-masing kamera pada jarak 104.3 mm dari pusat perspektif 
kamera) 
 

 Disain tata letak 
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Dilihat dari depan 

 

    

Dilihat dari atas dan dari bawah 
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Dilihat dari kiri 

 

Dilihat dari kanan 
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Gambaran penemapatan kamera udara system ganda di dalam keranjang 
bawah sayap LSA-01 

 

 Prakiraan lendutan 

Untuk beban terkonsentrasi di tengah [Ref. …] 

 
 
dengan E = Modulus Elastisitas, I = Momen inersia, P = Gaya beban, L = 
Panjang balok 
 

P 

L 

Δmax = PL^3/48EI 
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Untuk balok Aluminium Dural T6061 dengan massa jenis () = 0.0027 gr/mm3 
dan E = 7000 N/mm2, dengan L = 490 mm, tampang lintang = 75x10 mm, dan 
dengan andaian total beban = 6kg (dari 3 kamera+lensa), maka defleksi 
maksimum pada pertengahan balok (max) adalah = 0.11mm. Defleksi tersebut 
akan mengakibatkan kemiringan sebesar ~ 0.025 

 

Kesimpulan dan Tindak Lanjut 

 Kesimpulan 
1. Dengan penataan yang efektif, pod bawah sayap LSA-01 dapat 

mengakomodasi sebuah kamera udara dua kamera yang dibangun dari 2 
buah kamera industri  LQ-200CL dan 1 buah kamera pendukung Nikon 
D800e.  

2. Dengan pelat aluminium tebal 1 cm, lebar 7.5 cm, dan panjang 49 cm 
sebagai pelat bersama, beban dari ke-3 kamera yang digunakan tidak akan 
menimbulkan lendutan (simpangan di pertengahan balok) yang lebih besar 
dari 0.11 mm.  
 

 Tindak Lanjut/Saran 
- Untuk mengurangi mis-alignment komponen (utamanya 3 kamera yang 

digunakan), perlu dilakukan validasi pada produk antarmuka mekanik 
sebelum dipasang/diintegrasikan ke dalam sistem 

 

oooOooo 

Balok penopang (490mm x 75mm x 10mm) 

LQ-200CL1 LQ-200CL2 

 
NIKON d800e 


