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RINGKASAN
Dalam pembuatan model dengan menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design
(CAD), terdapat 2 metode desain yang umum digunakan, yaitu metode bottom-up design dan metode
top-down design. Metode top-down design memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode bottom-up
design, yaitu adanya mekanisme pemutakhiran otomatis. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena
top-down design memanfaatkan skeleton model sebagai basis pemodelan. Pada pemodelan CAD
RX320, telah digunakan metode pemodelan skeleton yang modern, yaitu multi-skeleton model. Multiskeleton model

terdiri dari tiga skeleton model yang digunakan secara simultan, yaitu Location

Skeleton Model, Published Skeleton Model, dan Design Skeleton Model. Berdasarkan pertimbangan
kepraktisan pada pemodelan RX320, maka Location Skeleton Model dimodifikasi menjadi Modified
Location Skeleton Model. Dari Modified Location Skeleton Model, Published Skeleton Model kemudian
ditransmisikan ke Design Skeleton Model. Masing – masing part RX320 selanjutnya dapat dibuat
berdasarkan Design Skeleton Model yang telah didefinisikan sebelumnya.
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PENDAHULUAN
Perangkat lunak CAD telah jamak
dimanfaatkan dalam ranah penelitian,
pengembangan,
dan
perekayasaan
(litbangyasa) di berbagai bidang, termasuk
dalam bidang keantariksaan. Dalam
pemanfaatannya, terdapat dua metode
desain menggunakan perangkat lunak
CAD, yaitu metode bottom-up design dan
metode top-down design (Chu, D., et al,
2016).
Karena
kemudahan
dan
kesederhanaannya, metode bottom-up
design menjadi pilihan bagi pengguna
perangkat lunak CAD. Meskipun demikian,
bottom-up design memiliki kekurangan
yang dapat mengurangi efisiensi dalam
proses
pembuatan
desain
CAD.
Kekurangan tersebut yaitu metode ini
masih menggunakan pendekatan manual
dalam penyesuaian desain komponen,
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baik terhadap kriteria desain awal
maupun terhadap perubahan desain. Hal
ini menyebabkan proses desain menjadi
lama dan seringkali melibatkan banyak
penyesuaian manual yang repetitif.
Metode top-down design seringkali
diimplementasikan untuk menanggulangi
kekurangan yang terdapat pada metode
bottom-up design. Metode top-down design
mengakomodasi pemutakhiran otomatis
(auto-update) jika terdapat perubahan
desain. Dengan pemutakhiran otomatis,
maka penyesuaian desain komponen
dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini
akan menjadi keuntungan yang berarti
seiring dengan semakin kompleksnya
produk yang didesain. Selain itu,
pendekatan top-down design juga lebih
efisien daripada bottom-up design untuk
konstruksi yang besar dan kompleks
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karena
pendekatan
tersebut
dapat
mengurangi galat/error di dalam konstruksi
(Zeid, 2016).
LAPAN, melalui Pusat Teknologi
Roket, memiliki tugas dalam melakukan
kegiatan litbangyasa di bidang teknologi
roket. Saat ini LAPAN telah berhasil
mendesain dan membuat prototype roket
sonda dalam berbagai ukuran, seperti
RX320 untuk ukuran diameter 320 mm
dan RX450 untuk ukuran diameter 450 mm.
Roket–roket tersebut masih didesain
dengan mengimplementasikan metode
bottom-up design. Dengan demikian,
permasalahan–permasalahan yang terjadi
pada hasil desain dengan menggunakan
metode tersebut kerap dijumpai. Untuk
itu, diperlukan adanya implementasi
metode top-down design terhadap desain
roket yang sudah ada. Sebagai awalan,
desain roket RX320 dipilih dengan
mempertimbangkan bahwa roket ini tidak
sedang dalam masa pengembangan.
Implementasi metode top-down design
akan dilakukan dengan memanfaatkan
perangkat lunak CAD yaitu Solidworks
(help.solidworks.com, 2018).
Metode top-down design diawali
dengan mengidentifikasi sebuah produk dan
komponen–komponen utamanya, kemudian
membuat sketsa besarnya. Sketsa tersebut
kemudian diperinci ke dalam level yang
lebih detail hingga level paling dasar
(Chu, D., et al., 2016). Metode bottom-up
design merupakan kebalikan dari metode
top-down design. Metode bottom-up design
diawali dengan membuat sketsa pada
level paling dasar atau komponen. Pada
level paling dasar hingga level paling atas,
terbentuk
beberapa
sketsa
yang
kemudian disatukan ke dalam sebuah
produk.
Metode top-down design sangat
berkaitan erat dengan konsep Generative
Modelling (GM). GM memungkinkan untuk
otomatisasi penuh atau semi-otomatisasi
dalam menghasilkan suatu CAD model
dari fitur, komponen, hingga keseluruhan
produk. Hal tersebut dapat dimungkinkan
karena
GM
memanfaatkan
teknik
pembuatan skeleton model. Ide di balik

teknik ini adalah membuat pemodelan
hanya dengan menggunakan garis, titik,
kurva atau bidang (Jalowiecki, et al.,
2017). Teknik ini sangat bermanfaat
ketika produk memiliki konfigurasi yang
sangat kompleks sehingga metode topdown design banyak digunakan di dalam
industri otomotif, industri pesawat terbang,
dsb.
Metode top-down design utamanya
memanfaatkan teknik pembuatan skeleton
model. Dalam pemanfaatan tingkat lanjut,
skeleton model merupakan salah satu
unsur penting dalam konsep desain
inkubator (Petrazoller, et al., 2016).
Metode top-down design tradisional
biasanya hanya memanfaatkan skeleton
model tunggal di dalam keseluruhan proses
desain produk. Hal ini menyebabkan
tidak efektifnya kontrol akses terhadap
parameter desain, terlebih apabila produk
yang akan dimodelkan cukup kompleks.
Untuk menanggulangi masalah itu, maka
Chu, D., et al. (2016) mengusulkan tentang
penggunaan multi-skeleton model. Skeleton
model jamak terdiri dari tiga skeleton model
yang digunakan secara simultan:
 Location Skeleton Model
 Published Skeleton Model
 Design Skeleton Model
Alur pembuatan ketiga skeleton
model hingga menjadi suatu part dapat
dilihat pada Gambar 1-1. Konsep pembuatan
multi-skeleton model ini akan menjadi
dasar untuk pemodelan RX320 di dalam
perangkat lunak CAD Solidworks. Location
Skeleton Model (LSM) tidak memuat
geometri detail komponen, namun hanya
memuat elemen referensi (sistem koordinat
orthogonal, bidang, dan titik) yang
diperlukan untuk mendefinisikan lokasi
komponen tersebut di dalam konstruksi
(assembly). LSM kemudian menjadi dasar
dalam pembuatan Design Skeleton Model
(DSM) dengan mentransmisikan Published
Skeleton Model (PSM). PSM ini tidak lain
terdiri dari elemen–elemen referensi yang
terdapat pada LSM. Selain dari LSM, DSM
juga dapat memanfaatkan PSM yang
berasal dari DSM komponen lain.
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Gambar 1-1: Alur pembuatan multi-skeleton model
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METODOLOGI
Proses implementasi metode topdown design pada desain RX320 ini akan
memanfaatkan multi-skeleton model. Proses
pembuatan multi-skeleton model
pada
RX320 secara ringkas dapat disajikan
pada
Gambar
2-1.
Design
intent
merupakan perilaku yang diantisipasi
oleh model pada saat terjadi perubahan
pada model (Otey, et al., 2014). Proses
identifikasi design intent awal merupakan
langkah fundamental dalam pembuatan
skeleton model. Hal ini dikarenakan
proses tersebut akan menentukan design
intent lanjutan yang selanjutnya akan
diidentifikasi pada tingkatan part. Design
intent awal dan lanjutan inilah yang
menentukan bagaimana suatu pemodelan
CAD
akan
“berperilaku”
setelah
dilakukan perubahan desain. Dengan
demikian, design intent awal dan lanjutan
memungkinkan
terbentuknya
fitur
pemutakhiran otomatis yang diperlukan
dalam metode top-down design.
Untuk
mempermudah
dalam
pencapaian design intent tersebut dan
sekaligus mengidentifikasi design intent
lanjutan, digunakan diagram Datum Flow
Chain (DFC). DFC merupakan grafik
asiklik
terarah
yang
merupakan
representasi dari sebuah konstruksi
dengan nodal mewakili parts dan kurva
mewakili mates diantara parts tersebut
(Whitney, 2004). Selain untuk membantu
dalam pengidentifikasian design intent,
DFC juga dapat digunakan untuk
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menentukan toleransi desain pada saat
tahap awal desain (Narahari, 1999).
Idealnya, perancangan konstruksi yang
kompleks dimulai dengan deskripsi
umum mengenai persyaratan top level
design (e.g. key characteristic, KC) untuk
seluruh konstruksi (Mantripragada, et. al,
1998). KC ini kemudian ditransmisikan
dari satu komponen ke komponen yang
lain dan direpresentasikan di dalam DFC
menggunakan suatu garis.

Gambar 2-1: Diagram alir pembuatan skeleton
model pada RX320

LSM memuat satu konstruksi roket
utuh dan dibuat dengan memanfaatkan
dimensi komponen roket yang sudah ada.
Berdasarkan pertimbangan kepraktisan,
maka LSM yang dibuat tidak hanya
memuat elemen referensi saja, namun
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juga memuat geometri luar komponen.
LSM ini dapat disebut pula sebagai
Modified Location Skeleton Model (MLSM).
Dengan memanfaatkan MLSM alih – alih
LSM, maka proses transmisi PSM dari
satu komponen/DSM ke komponen/DSM
yang lain dapat diminimalisasi. Dampaknya,
skeleton model yang dibuat dapat dengan
mudah diidentifikasi di kemudian hari.
DSM dibuat berdasarkan design
intent lanjutan per komponen. Pada
pembuatan
DSM,
geometri
dibuat
menyesuaikan geometri detail komponen
sehingga DSM perlu didefinisikan di
dalam suatu sketsa (sketch). Sebagian
atau seluruh geometri yang terdapat di
dalam sketsa tersebut dapat ditransmisikan
sebagai PSM ke sketsa komponen lain.
Konsep transmisi PSM ini dapat disebut
juga dengan inheritance. Inheritance
merupakan proses mentransfer informasi
desain dari high-level design menuju lowlevel design dan membangun asosiasi
antara keduanya (Chen, et. al., 2011).
Patut
diperhatikan
bahwa
proses
transmisi PSM dari satu komponen ke
komponen yang lain hanya dapat berjalan
satu arah saja. Apabila proses transmisi
PSM dijalankan secara dua arah (dari
komponen A ke komponen B, lalu dari
komponen B kembali ke komponen A),
maka akan terjadi looping pada pemodelan.
Hal ini dapat berimplikasi negatif karena
pemodelan menjadi tidak handal dan
rawan mengalami galat.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan design intent awal dan
lanjutan dilakukan berdasarkan beberapa
kemungkinan perubahan desain yang
akan terjadi di masa mendatang.
Kemungkinan perubahan desain tersebut
dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
maka dari itu dibutuhkan pengalaman
yang matang dari perancang struktur
roket. Untuk roket RX320, design intent
awal dapat dirangkum sebagai berikut:

 Apabila diameter propelan bertambah
atau berkurang, maka diameter roket
harus dapat menyesuaikan.
 Apabila panjang propelan bertambah
atau berkurang, maka panjang tabung
motor harus dapat menyesuaikan.
 Apabila panjang nozzle case bertambah
atau berkurang, maka panjang tabung
sirip harus dapat menyesuaikan.
 Apabila panjang nosecone bertambah
atau berkurang, maka tidak ada
komponen
lain
yang
perlu
menyesuaikan.
Diagram DFC untuk roket RX320
dapat dilihat pada Gambar 3-1. Sebagian
besar interaksi antarkomponen di dalam
roket RX320 melibatkan kontak antar
permukaan komponen, sehingga kontak
antar permukaan ini menjadi KC utama
dalam konstruksi RX320. Selain KC
utama, konstruksi RX320 juga memiliki
KC sekunder yaitu sambungan baut.
Pada Gambar 3-1, transmisi KC utama
dari satu komponen ke komponen lain
ditandai dengan tanda panah bergaris
putus–putus. Arah panah menunjukkan
hubungan induk-anak (parent–child) dimana
pangkal panah menunjukkan komponen
induk dan ujung panah menunjukkan
komponen anak. Komponen anak akan
sepenuhnya terdampak oleh perubahan
desain yang terjadi pada komponen induk
karena komponen anak mengambil
geometri referensi (berupa garis, bidang,
atau titik) dari komponen induk. Dengan
demikian, apabila terdapat geometri
referensi yang berubah pada komponen
induk, maka geometri pada komponen
anak akan ikut berubah.
Transmisi KC sekunder ditandai
oleh garis tegas dan garis putus–putus.
Garis tegas menandakan hubungan
kontak permukaan antara baut dengan
komponen, sedangkan garis putus–putus
menandakan adanya fitur lubang antara
baut dengan komponen.
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Gambar 3-1: DFC pada pemodelan RX320

Pembuatan MLSM RX320 utamanya
memanfaatkan elemen referensi berupa
sistem koordinat orthogonal dan geometri
berupa garis (curve). MLSM roket RX320
dapat disajikan pada Gambar 3-2. Sistem
koordinat orthogonal ditandai dengan
warna biru dan merepresentasikan lokasi
komponen serta titik konstruksi, sedangkan
geometri garis ditandai dengan warna
merah dan merepresentasikan ruang
yang dilingkupi oleh komponen serta
dibuat menyesuaikan geometri luar
komponen. MLSM tersebut memberikan
gambaran
bagaimana
komponen–
komponen roket RX320 tersusun dalam
satu assembly utuh. Dengan demikian,
apabila terdapat perubahan desain pada
salah satu komponen roket, maka
perubahan desain dapat dilakukan di
dalam MLSM tersebut. Dampak perubahan
desain, khususnya terhadap susunan
komponen–komponen roket, dapat diamati
dan dievaluasi di dalam MLSM.
Proses pembuatan DSM pada
pemodelan RX320 berdasarkan MLSM
dapat disajikan pada Gambar 3-3.
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Sebagai perbandingan, disajikan pula
proses pembuatan DSM berdasarkan
LSM. Pada gambar tersebut, hanya
disajikan enam komponen roket saja
sebagai ilustrasi. Pada masing–masing
komponen roket RX320, DSM dapat
direpresentasikan oleh sebuah sketch.
Sketch
tersebut
mewarisi
(inherite)
geometri–geometri luar komponen beserta
sistem koordinat orthogonal yang berasal
dari MLSM/LSM. Dengan kata lain,
sketch menerima transmisi PSM dari
MLSM/LSM
berupa
geometri
luar
komponen sistem koordinat orthogonal
tersebut. Selain dikonversi menjadi solid
feature (e.g. “Revolve”), sketch juga dapat
mentransimisikan
PSM
ke
sketch
komponen lain. Proses transmisi PSM
tersebut dapat direpresentasikan ke
dalam anak panah bergaris putus–putus.
Kuantitas transmisi PSM yang diperlukan
bergantung pada jenis LSM yang
digunakan. Dari Gambar 3-3, terlihat
bahwa pembuatan DSM roket RX320
berdasarkan
LSM
membutuhkan
kuantitas transmisi PSM sejumlah enam
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buah transmisi. Jika dibandingkan
dengan proses pembuatan DSM roket
RX320 berdasarkan MLSM, DSM ini
membutuhkan kuantitas transmisi yang
jauh lebih sedikit yaitu satu buah
transmisi saja.
Pendefinisian lokasi lubang yang
terdapat pada komponen dilakukan di
dalam DSM. Sebagai contoh, disajikan
DSM komponen tabung motor yang lokasi
lubangnya telah terdefinisi pada Gambar
3-4. Pada arah radial, pendefinisian
dilakukan dengan memanfaatkan elemen
referensi berupa bidang dan geometri
berupa garis. Untuk pendefinisian lokasi
lubang pada arah aksial roket, dapat
menggunakan fitur “Equation” yang telah
tersedia pada Solidworks. "Equation"
mendefinisikan
suatu
dimensi

menggunakan variabel global dan fungsi
matematis, dan membangun hubungan
matematis antardua dimensi atau lebih di
dalam parts dan assemblies Solidworks.
Pada Tabel 3-1 disajikan parameter
dimensi komponen yang diatur oleh
“Equation”
beserta
nilainya.
Fitur
“Equation” ini memungkinkan parameter
lubang, seperti lokasi lubang relatif
terhadap permukaan tepi komponen
(“MotorTube_Hole_Offset1”
dan
“MotorTube_Hole_Offset1” + 35) dan
jumlah lubang yang terdapat pada satu
komponen (“MotorTube_Hole_Num”), dapat
ditransmisikan dari satu komponen ke
komponen yang lain. Meskipun demikian,
Solidworks tidak memungkinkan salah
satu
parameter
penting
untuk
ditransmisikan, yaitu diameter lubang.

Gambar 3-2: MLSM pada pemodelan RX320 dengan pandangan isometri
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Gambar 3-3: DSM pada pemodelan RX320 berdasarkan LSM (kiri) dan MLSM (kanan)

Gambar 3-4: DSM komponen Tabung Motor RX320
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Part
kemudian
dapat
dibuat
dengan
membentuk
solid
feature
berdasarkan DSM. Beberapa contoh part
RX320 dapat disajikan pada Gambar 3-5.
Untuk menempatkan part di dalam top

assy RX320, titik asal (origin) part perlu
dibatasi (constrained/mate) pada sistem
koordinat
orthogonal
yang
telah
didefinisikan
sebelumnya
di
dalam
MLSM.

Tabel 3-1: PARAMETER DIMENSI DALAM “EQUATION”

Parameter Dimensi
Solidworks

Equation

Nilai

“D1@Sketch5”

=“MotorTube_Hole_Offset1”

15mm

“D1@Sketch2”

=“MotorTube_Hole_Offset1” + 35

50mm

“D1@CirPattern1”

=“MotorTube_Hole_Num”

15

“D1@CirPattern2”

=“MotorTube_Hole_Num”

15

Gambar 3-5: Part beserta DSM basisnya; (gambar kiri, atas-bawah) tabung motor, propelan hollow,
insulator; (gambar kanan, atas – bawah) cap, ballast, inhibitor cap
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PENUTUP
Implementasi metode top-down
design berbasis multi-skeleton model telah
berhasil dilaksanakan. Hasil implementasi
ini diharapkan dapat mempersingkat
siklus desain akibat proses perubahan
yang
terjadi
pada
desain
RX320.
Konstruksi roket RX320 masih terbilang
sederhana sehingga proses implementasi
dapat dilakukan dengan mudah dan
cepat. Pada konstruksi produk yang lebih
kompleks, proses transmisi PSM akan
menjadi lebih banyak dan rumit. Metode
ini
sangat
memungkinkan
untuk
diimplementasikan pada jenis roket yang
lain, sehingga potensi pemanfaatan
metode ini masih sangat luas, khususnya
di Pusat Teknologi Roket – LAPAN.
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