
BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah melalui beberapa percobaan untuk mendapatkan metode yang efektif

dalam merancang replika tulang patella dengan ketelitian bentuk yang mendekati

tulang patella aslinya maka diantara percobaan yang telah dilakukan percobaan

kelima adalah percobaan yang paling efektif dalam merancang replika tulangpatella,

adapun tahapan perancangannya adalah sebagai berikut :

4.1 Penerapan Metode Multi Layer

Prinsip dasar metode multi layer yaitu memotong model yang sudah didapat

melalui metode rapid prototyping menjadi beberapa bagian dengan jarak tertentu.

Dengan metode multi layer setiap alur yang memotong model tersebut ditempatkan

pada satu layer tersendiri. Tiap curve, surface, solid, dan bagian lainnya yang selesai

dibuat dimasukkan kedalam layer tersendiri, hal ini bertujuan untuk memisahkan

tiap-tiap garis potong, dan mempermudah proses pengeditan. Pembuatan layer dapat

dilihat pada gambar dibawah ini yaitu dibuat dengan menggunakan perintah levels
form m~.
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Gambar 4.1 Dialog box layer
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4.2 Pemotongan Wireframe 3D Replika Os Patella Searah Sumbu Koordinat

Setelah diperoleh data berupa wireframe 3D seperti terlihat pada gambar 4.2,

maka selanjutnya adalah memotong wirej'rame tersebut dengan arah potongan searah

sumbu koordinat.

Gambar 4.2 wireframe 3D os patella

Pemotongan wireframe 3D tulang patella dimaksudkan agar surface yang

dihasilkan lebih teliti dan mendekati bentuk aslinya. Arah potongan yaitu searah

sumbu x dan sumbu y. Jarak tiap potongan disamakan dengan jarak / kedalaman tiap

alur dari wireframe 3D tulang patella yaitu 0.5 mm. alasan pemotongan dengan jarak

0,5 mm dikarenakan jarak tiap lapisan wireframe yang searah sumbu z berjarak 0,5

mm, diharapkan dengan kesamaan ukuran tersebut surface yang dihasilkan akan lebih

baik. Tahapan dalam memotong replika tulang patella adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pemotongan searah sumbu x

Proses pemotongan dilakukan melalui perintah curve yaitu create a bezier

curve N- dengan cara menghubungkan point-point yang tegak lurus wireframe 3D.

Point-point yang digunakan untuk menghubungkan curve searah sumbu x adalah

point dari curve yang dibuat pada saat pencarian alur tulang patella dari gambar

 



JPEG dengan menggunakan garis bantu grid. Proses pemotongan wireframe 3D

searah sumbu x dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.3 Pemotongan searah sumbu x

Dengan pemotongan ini akan menghasilkan wireframe 3D tulang patella baru

dengan arah curve searah sumbu x.

4.2.2 Pemotongan searah sumbu y

Setelah pemotongan searah sumbu x selesai dibuat maka selanjutnya adalah

pemotongan searah sumbu y. Proses pemotongan searah sumbu y memanfaatkan

wireframe searah sumbu x dan wireframe searah sumbu z. Proses pemotongan sama

seperti proses pemotongan searah sumbu x, tiap kurva harus berpotongan dengan

wireframe yang dilaluinya. Agar garis yang dihasilkan lurus maka digunakan garis

grid untuk membantu dalam proses peemotongan wireframe tersebut. Proses

pemotongan wireframe 3D searah sumbu y dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Pemotongan wireframe searah sumbu y

Untuk mempermudah pembuatan surface maka wireframe tulang patella yang

telah dipotong oleh kurva searah sumbu x dan sumbu y di bagi menjadi dua bagian,

seperti yang terlihat pada gambar 4.5 yaitu bagian anterior ( atas ) dan bagian

posterior (bawah).

(a) (b)

( a ) Bagian anterior ( atas )

( b ) Bagian posterior ( bawah )

Gambar 4.5 Pembagian wireframe

Proses pemilihan curve yang digunakan untuk pembuatan surface dilihat dari

sisi permukaan tulang patella. Untuk permukaan posterior dan anterior di gunakan

gabungan wireframe searah sumbu x dan y. di karenakan permukaan yang dihasilkan

akan lebih teliti, untuk permukaan medial dan lateral memanfaatkan potongan searah

 



sumbu y dan z, sedangkan untuk permukaan proximal dan distal memanfaatkan

potongan searah sumbu x dan z.

4.3 Pembuatan Surface Os Patella

Setelah dilakukan analisa terhadap potongan - potongan yang memotong

wireframe 3D, tahap selanjutnya adalah pembuatan surface. Surface adalah

permukaan dari suatu material atau dapat diibaratkan sebagai kulit tanpa ketebalan

yang terletak pada material. Agar wireframe bisa dibuat surface-nya maka wireframe:

tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, setiap bagian wireframe yang telah terbagi

dibuat menjadi surface dengan perintah create a surfacefrom a network ofwireframe

4 , sehingga seluruh bagian wireframe terbentuk menjadi surface seperti terlihat pada
gambar 4.7.

Gambar 4.6 Potongan surface bagian anterior

Gambar 4.7 Surface os patella
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4.4 Hasil Perancangan Replika Os Patella

Penerapan metode rapid prototyping untuk merancang replika tulang patella

dan pcnggunaan metode multi layer dalam memotong wireframe yang diperoleh

melalui metode rapid prototyping sudah menghasilkan model tulang patella yang

mendekati tulang patella aslinya. Permukaan yang memiliki lekukan-lekukan yang

rumit sudah mampu dibuat dengan pendekatan proses pemotongan wireframe yang
lebih teliti. Hal utama yang harus dipcrhatikan dalam merancang replika tulang

patella agar menghasilkan bentuk yang baik adalah menjaga wireframe yang

diperoleh melalui metode rapid prototyping sesuai dengan bentuk dan posisi aslinya,
sehingga pada saat proses pemotongan wireframe, alur ( wireframe ) yang dihasilkan

akan mengikuti bentuk dari wireframe referensi.

4.5 Pembuatan Cetakan Os Patella

Agar perancangan replika tulang patella dapat direalisasikan dalam bentuk

nyata, maka dibutuhkan perancangan cetakan sesuai dengan hasil rancangan tersebut.

Adapun tahapan pembuatan cetakan tulang patella adalah sebagai berikut :

1. Mengubah surface tulangpatella menjadi solid

Dengan perintah solid, yaitu create solid from selected surfaces t maka bagian-

bagiansurface tulang patella akan bergabung menjadi satu bentuk solid.

2. Membuat block solid ^ .

Ukuran block adalah panjang 70 mm, lebar 35 mm dan tinggi 40 mm. ukuran ini

diperoleh dengan cara menyesuaikan dimensi dari rancangan tulang patella.
Pengaturan block dapat dilihat pada gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Pengaturan block

3. Mengabungkan A/o£ .vo//J dengan bagian pertama tulang patella ( untuk cetakan

tampak medial)

4. Mengabungkan blok solid dengan bagian kedua tulang patella ( untuk cetakan

tampak lateral)

5. Dengan perintah remove the selected solid, solid or symbol from the active solid

*, maka gabungan antara block solid dengan disain tulang patella akan
menghasilkan cetakan seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.9 Cetakan ospatella

 



Hasil dari perancangan cetakan tulang patella kemudian di transfer ke dalam

software PowerMlLL untuk dibuat parameter pemesinan.

4.6 Simulasi Pemesinan Cetakan Os Patella

Proses pemesinan cetakan tulang patella dilakukan dalam dua tahap. yaitu :

4.6.1 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 end mill dan ukuran pahat disesuaikan dengan dimensi

desain hasil perancangan. Hasil dari proses roughing dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.

Gambar 4.10 Proses roughing simulasi pemesinan cetakan ospatella

Strategi dan parameter dalam perancangan simulasi cetakan tulang patella adalah
• Dari toolpath strategies di pilih :

• 3D Area Clearance

• Raster Area Clear Model

o End Mill Tool

• Diameter 2 mm

o Tolerance 0,01
o Thickness 0,5
o Stepover 1
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o Stepdown 0.25
o Threshold 0,01

• Set -.feed rates, rapid move heights, start point, tool axis
• Simulasi pemesinan

4.6.2 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 ) bergcrak

mengikuti permukaan benda kerja yang bertujuan memperhalus daerah permukaan.

Hasil dari proses finishing dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.11 Proses jinishing simulasi pemesinan cetakan os patella

Strategi dan parameter proses jinishing adalah :

• Dari toolpath strategies di pilih :
• Finishing

• Raster Finishing
o Ball Nosed Tool

• Diameter 2 mm

o Thickness 0,0
o Stepover 0,2

• Set :feed rates, rapid move heights, startpoint, tool axis
• Simulasi pemesinan

 



Apabila simulasi pemesinan sudah sesuai dengan yang diharapkan maka dapat

dilanjutkan pada proses pembuatan program NC sesuai dengan mesin CNC yang

akan digunakan.

Untuk menjadikan replika tulang patella hasil rancangan kedalam bentuk

nyata diperlukan mesin CNC lima sumbu. dikarenakan bentuk dari tulang patella

yang komplek dan terdapat beberapa rongga di dalam tulang tersebut.

 


