
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tulang

Oesteologi ( Ilmu Tulang ) merupakan ilmu yang mempelajari tentang tulang-
tulang. Tulang-tulang di tubuh bersendi satu sama lain membcntuk rangka dari tubuh
manusia. Rangka manusia merupakan sebagian dari sistem lokomotorik dari tubuh
manusia yang juga meliputi sendi-sendi. Tulang-tulang menjadi tempat pelekatan
dari otot-otot, dengan demikian otot merupakan pembawa tulang pada proses

pergerakan.

PATELLA

Tulang patella merupakan tulang sesamoideum yang terbesar di tubuh
manusia, ossifikasi dalam tendo muskulus kuadriseps femoris. Berbentuk segitiga
yang kasar dan gepeng pada dataran anteroposterior, apek-nya menghadap ke bawah
dan pinggir atas menghadap ke atas.

Tulang patella sebagai tulang sesamoideum akan memperkuat tendo
muskulus kuadriseps femoris yang menahan sejumlah tekanan yang disebabkan

tarikan dari otot yang kuat. Tulang patella juga merupakan titik penyangga dari daya

pengungkit muskulus kuadriseps femoris ketika menarik tungkai bawah. ( Bajpai,

1991:80).

Dalam mempelajari tulang, khususnya tulang patella dibutuhkan model atau

replika tulang patella yang sesuai dengan bentuk tulang patella yang aslinya. Untuk
menghasilkan disain tulang patella yang sesuai maka harus diperhatikan beberapa

hal, yaitu :

1. Dimensi atau ukuran.

2. Bentuk tulang, diantaranya bagian pelekatan otot dan bagian yang bersendi.

Tulangpatella mempunyai dua buahpermukaan yaitu :

 



1. Permukaan Anterior yang kasar dan bukan permukaan sendi dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

(Sobbota, 2000; Hal 286)

Gambar 2.1. Os patella tampak anterior

Permukaan anterior kasar dan sedikit cembung. Pada bagian ini terdapat

sejumlah foramina vaskularis dan garis - garis vertikal yang dihasilkan dari serabut
- serabut aponeurosis yang merupakan perluasan dari muskulus kuadriseps femoris.

Kesebelah anterior dihubungkan dengan bursa subkutan prepatellaris. ( Bajpai,

1991:79).

2. Permukaan posterior yang licin dan bersendi dengan faises patelaris osfemur.

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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(Sobbota, 2000; Hal 286)

Gambar 2.2. Ospatella tampak posterior

 



Permukaan posterior merupakan permukaan sendi, kecuali untuk sebagian
kecil didaerah apek. Permukaan ini merupakan permukaan yang berbentuk oval,
dibagi oleh sebuah rigi yang vertikal menjadi sebuah permukaan yang lebih luas di
sebelah lateralis dan permukaan yang lebih sempit di sebelah medialis dan bersendi
dengan bagian dari kondili osfemur yang sesuai. Rigi - rigi tranversalis yang kurang
jelas membagi kedua permukaan tersebut menjadi daerah - daerah atas, tengah, dan
bawah. ( Bajpai, 1991:79).
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(Sobbota, 2000; Hal 289)

Gambar 2.3. Pelekatan Os Patella ; Sendi lutut articulation genus ; susunan serabut

ligamentum collaterals

2.2 Software CAD (Computer Aided Design) dan CAM (Computer Aided

Manufacturing)

Software CAD adalah program komputer yang dimanfaatkan untuk

mendisain suatu bentuk rancang bangun baik berupa disain 2 dimensi maupun 3

dimensi. Fasilitas yang terdapat didalam software CAD sudah mampu mengerjakan

suatu model yang membutuhkan tingkat ketelitian dan kerumitan yang tinggi.

Sedangkan software CAM adalah program komputer yang bermanfaat untuk

mengolah hasil disain dari software CAD untuk dibuat simulasi pemesinannya.

 



2.2.1 PowerSHAPE

PowerSHAPE merupakan program aplikasi CAD (Computer Aided Design)

yang mampu merancang suatu produk dan mampu menganalisa bentuk yang
komplek dengan hasil kualitas tinggi.

Fungsi dan keistimewaan yang dimiliki software PowerSHAPE antara lain :
1. Dengan cepat membuat desain yang rumit dari sketsa yang ada menggunakan

tools desain PowerSHAPE.

2. Dapat membuat desain baru dari bentuk 2 dimensi yang kemudian dapat di ubah
menjadi bentuk 3 dimensi atau langsung membuat disain dalam bentuk 3

dimensi.

3. Dapat mengimport file dari software CAD yang lain maupun mengexport file
sehingga dapat di baca oleh software CAD yang lain.

4. File PowerSHAPE dapat dibaca oleh software CAM (Computer Aided

Manufacturing ) sehingga disain yang telah dibuat dapat di mesin dengan

menggunakan mesin CNC (Computer Numerical Control).

2.2.1.1 Layar Kerja PowerSHAPE

Untuk dapat menggunakan PowerSHAPE harus diketahui terlebih dahulu

tampilan layar kerja PowerSHAPE agar dalam menjalankan menjadi lebih efisien.

Layar kerja seperti gambar2.4. terdiri atas :

• Title Bar

• Menu Bar

• Toolbar

• Area Gambar

• Cursor

• Status Bar

Title Bar

Title Bar terletak pada bagian paling atas, merupakan bagian yang

menampilkan nama aplikasi program PowerSHAPE kemudian diikuti dengan nama

 



file gambar yang sedang aktif. Pada bagian kanan Title Bar terdapat tiga tombol yang

sama pada setiap aplikasiwindows yaitu Minimize, Restore, dan Close.

Title Bar Menu Bar
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Gambar 2.4. Tampilan PowerSHAPE

Menu Bar

Menu bar terletak pada bagian bawah Title Bar, Menu Bar menampilkan

perintah-perintah pada PowerSHAPE jika tulisan tersebut di klik.

Toolbar

Selain menggunakan Menu Bar untuk menjalankan perintah-perintah dapat

digunakan Toolbar, yaitu dengan cara klik Toolbar sesuai dengan perintah yang akan

dijalankan.

 



Status Bar

Status Bar menunjukkan keberadaan koordinat dari kursor, Sumbu Koordinat

dari Workplane, Face ofthe Workplane, Temporary Workplane, Activate Workplane,

Command Input, General Tolerance, dan Kalkulator.

2.2.1.2 Pengaturan Tampilan Gambar

Untuk memudahkan dalam menggambar perlu dipahami cara menampilkan

sebuah gambar. Dalam PowerSHAPE ada beberapa perintah yang dapat digunakan

antara lain :

Zoom

Zoom adalah perintah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari

gambar. Ada beberapa menu Zoom, yaitu : Zoom In, Zoom Out, Zoom to Actual size,

Zoom Mode, dan Zoom to Box Mode, Zoom Toolbar dapat dilihat pada gambar

dibawah ini
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Gambar 2.5 Zoom Toolbar

Pan Mode

Pan mode adalah perintah untuk mengeser tampilan gambar dengan cara klik

dan drag mouse. Pan mode Toolbar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.6 Pan Mode Toolbar

View

View adalah perintah untuk melihat tampilan gambar baik dalam bentuk 2

dimensi ataupun 3 dimensi. Perintah pada menu View seperti gambar 2.7 secara

berurutan, yaitu : Viewfrom Right (+X), Viewfrom Front (-Y), Viewfrom Top (+Z),

View from Left (-X), Viewfrom Back (+Y), View from Bottom (-Z), Iso 1, Iso 2, Iso

 



3, Iso 4, 3rd + Iso, 1st + Iso, dan Resize to Fit. View Toolbar dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.
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Gambar 2.7. View Toolbar

Rotate Mode

Rotate Mode digunakan untuk mengontrol tampilan objek dalam 3 dimensi.

Dengan Rotate Mode memungkinkan untuk memanipulasi tampilan objek 3dimensi
hanya dengan klik dan drag mouse. Rotate Mode Toolbar dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 2.8. Rotate Mode Toolbar

2.2.1.3 Layer

Layer adalah perintah dalam mengorganisasikan gambar pada PowerSHAPE.

Dengan menggunakan fasilitas ini sebuah gambar dapat dipisah per bagian / lapisan.

Tiap layer mempunyai bagian gambar tersendiri sehingga gambar tersebut dapat

dikontrol dan diolah dengan lebih mudah. Level Toolbar dapat dilihat pada gambar

2.9.

Manfaat menggunakan Layer adalah :

• Apakah objek gambar akan ditampakkan atau tidak.

• Warna apa yang akan ditampilkan objek gambar dalam layer.

• Jenis garis apa yang akanditampilkan untuk objek gambar tiap layer.

• Apakah objek dalam layer akandilakukan modifikasi atau tidak.

• Apakah objek gambar akan tercetak atau tidak.

0 : General

Gambar 2.9. Level Toolbar
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2.2.1.4 Perintah Dasar Menggambar

Perintah dasar mengambar adalah perintah yang digunakan untuk membuat

sebuah objek gambar. Perintah dasar terdiri atas perintah-perintah sederhana antara

lain garis, kurva, busur, lingkaran, segi banyak, kotak dan sebagainya. Line, Arc, dan

Curve Toolbar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.10. Line, Arc, dan Curve Toolbar

2.2.1.5 Surface

Pada PowerSHAPE untuk memodelkan suatu produk dapat digunakan

surface. Surface dapat didefinisikan sebagai permukaan dari suatu material atau

dapat diibaratkan sebagai kulit tanpa ketebalan yang terletak di material. Surface

dibuat dari gabungan dari garis, kurva maupun titik. Surface Toolbar dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.11. Surface Toolbar

2.2.1.6 Solid

Solid adalah perintah untuk membuat objek gambar 3 dimensi yang

mempunyai volume atau isi. Di dalam Solid Toolbar terdapat perintah standar solid

yang merupakan objek gambar secara umum, objek ini terdiri dari balok, silinder,

kerucut, bola, dan cincin. Objek standar ini dapat diolah menjadi objek yang lebih

rumit dengan cara memodifikasi. Modifikasinya dapat berupa penggabungan,

pemotongan, maupun penyatuan beberapa objek, proses ini bermanfaat pada saat

 



12

pembuatan cetakan suatu model. Solid Toolbar dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.

Gambar 2.12. Solid Toolbar

2.2.2 PowerMlLL

PowerMlLL merupakan program aplikasi CAM (Computer Aided

Manufacturing) yang dimanfaatkan untuk membuat simulasi pemesinan, dimana

hasil disain dari software CAD diolah dengan cara mengatur parameter-parameter

yang akan digunakan dalam proses pemesinan. Tampilan PowerMlLL dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.
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Gambar 2.13. Tampilan PowerMlLL

 



13

2.2.2.1 Block

Block adalah perintah untuk mengatur dan menentukan bentuk, ukuran atau

dimensi dari material yang akan dimesin. Block Toolbar dapat dilihat seperti pada

dibawah ini.

Gambar 2.14. Block Toolbar

2.2.2.2 Toolpath Strategies

Toolpath Strategies adalah strategi pemilihan proses pemesinan. Didalam

toolpath strategies terdapat beberapa pilihan, yaitu : 2.5D Area Clearance, 3D Area

Clearance, Drilling, Favourites, dan Finishing. Dengan memilih salah satu proses

pemesinan maka selanjutnya akan muncul Dialog Box untuk mengatur parameter-

parameter proses pemesinan yang akan dikerjakan, yaitu : pengaturan Tool,

Tolerances, Thickness, Stepover, Stepdown, Boundary, Profiling, Lead in Moves,

Drilling Holes, High Speed Machining, dan Raster Angle. Toolpath Strategies

Toolbar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

~£j Raster Finishing

Gambar 2.15. Toolpath Strategies Toolbar

Pada proses pemesinan secara garis besar ada dua langkah yang dapat dilakukan,

yaitu :

1. Roughing (EndMilling)

Roughing ( End Milling ) merupakan proses pemesinan dimana hasil dari proses

ini masih kasar atau tidak halus seperti disain yang sudah dibuat. Pada proses ini

pahat menggunakan jenis endmill dan ukuran pahat disesuaikan dengan dimensi

desain hasil perancangan.
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2. Finishing ( Surface Countouring)

Finishing ( Surface Countouring ) merupakan proses akhir dari pemesinan.

Proses pemesinan dilakukan pada bagian permukaan benda kerja hasil dari proses

roughing dimana pahat yang ujungnya berbentuk bola ( ball nose ) bergerak

mengikuti permukaan benda kerja yang bertujuan memperhalus daerah

permukaan.

2.2.2.3 ViewMill

ViewMill adalah perintah untuk menjalankan simulasi pemesinan dari hasil

setting toolpath yang sudah dibuat. Dengan menggunakan perintah ini maka proses

simulasi pemesinan dapat dilihat sebelum dilakukan proses pemesinan yang

sesungguhnya menggunakan mesin CNC. ViewMill Toolbar dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 2.16. ViewMill Toolbar

Apabila simulasi pemesinan sudah sesuai dengan yang diharapkan maka

dapat dilanjutkan pada proses pembuatan program NC sesuai dengan mesin CNC

yang akan digunakan.

 


