
PERPINDAHAN KALOR
Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya 

perbedaan temperatur.

Perpindahan kalor dapat dibedakan emnjadi 4 yaitu :

a. konduksi

b. konveksi

c. radiasi.

d. Evavorasi

a. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat dimana molekul-

1

a. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat dimana molekul-
molekul zat tidak ikut berpindah.

Zat yang mudah mengantarkan kalor disebut dengan konduktor 
panas.

Zat yang sukar menghantar panas disebut isolator panas.

Besarnya kalor yang dikonduksikan persatuan waktu dapat dinyatakan 
dengan persamaan :

Q/t   =  (K A ∆T)/L



Dimana K = konduktivitas termal.
B. Konveksi adalah perpindahan kalor yang dibawa oleh 

molekul-molekul zat, atau terjadi perpindahan materi 
secara makroskopik.

Aliran panas yang terjadi antara kulit dan lingkungan 
secara konveksi  dapat ditulis dengan persamaan :

Q/t = 8,3 v0,5 (Ts – Ta)
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Q/t = 8,3 v (Ts – Ta)
dimana :

v = kecepatan angin (m/s)

Ta = temperatur udara

Ts = temperatur kulit

Persamaan ini diperoleh secara empiris dan dikenal sebagai 
Hk. Newton mengenai konveksi



C. Radiasi adalah perpindahan kalor tidak membutuhkan 
medium penghantar.
kalor dipancarkan dalam bentuk gelombang 
elektromagnetik.

pada radiasi kalor jumlah kalor yang diradiasikan dapat 
dinyatakan dengan :

P = Q/t  = σ A e T4

Dimana :
σ = konstanta stepan-boltzman
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= 5,67 x 10-8 J/sm2K4

e =  emisivitas 
Pnet = σ A e ((T1)4 - (T2)4)
T1 = temperatur oleh benda yang memancarkan radiasi 
T2 = temperatur lingkungan 



D. Evaporasi ( Evaporation)

Peralihan panas dari bentuk cairan menjadi uap.

Manusia kehilangan sekitar 9 x 103 kal/gram melalui 
penguapan paru-paru.

Kehilangan panas lewat evaporasi dapat terjadi bila :

o perbedaan tekanan uap air antara keringat pada kulit dan 
udara

o Temperatur lingkungan rendah dari normal sehingga 
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o Temperatur lingkungan rendah dari normal sehingga 
evavorasi dari keringat dapat terjadi dan dapat 
menghilangkan panas dari tubuh, dan itu dapat terjadi 
apabila temperatur basah kering dibawah temperatur 
kulit.

o Adanya gerakan angin

o Adanya kelembaban.



Dengan demikian kehilangan panas melalui evaporasi 
melewati kulit dapat ditulis dengan persamaan :

P/A(mak) = 13,7 – v0,5 (Pkulit – Pudara).

Dimana :

v      = kecepatan angin (m/s)

Pkulit = tekanan uap air  pada kulit dalam millibar

Pudara= tekanan uap air  pada udara dalam millibar
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Jika udara kering maka evaporasi perspirasi adalah sedang 
dan rata-rata seimbang yang besarnya :

P/A(evaporasi)  = 580 QH2O cal/gr



Efek Panas
efek panas dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Fisik : panas menyebabkan zat cair, padat dan gas 
mengalami pemuaian segala arah.

2. Kimia : kecepatan reaksi akan menyebabkan 
peningkatan temperatur . Permibilitas membran sel akan 
meningkatkan  sesuai dengan peningkatan suhu, pada 

Energi Panas dalam Bidang Kesehatan
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meningkatkan  sesuai dengan peningkatan suhu, pada 
jaringan akan terjadi peningkatan metabolisme seiring 
dengan peningkatan pertukaran antara zat kimia tubuh 
dengan cairan tubuh.

3. Biologis :efek panas terhadap biologis merupakan 
sumasi dari efek panas terhadap fisik dan kimia.



Penggunaan Energi Panas dalam Pengobatan

Energi panas mula-mula akan penetrasi ke dalam jaringan 
kulit dalam bentuk berkas cahaya (dalam bentuk radiasi 
dan konduksi). Kemudian akan menghilang di daerah 
jaringan yang lebih dalam berupa panas. Panas tersebut 
kemudian akan diteruskan kejaringan lain dengan cara 
konveksi yaitu diteruskan kejaringan seluruh tubuh 
melalui cairan tubuh. 

Metode – metode yang dipakai dalam pengobatan :
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Metode – metode yang dipakai dalam pengobatan :
a. Metode konduksi :pemindahan energi panas total 

secara konduksi tergantung dari :
a. Luas daerah kontak
b. perbedaan temperatur
c. lama melakukan kontak
d. material konduksi panas



Melalui metode konduksi ini dapat berupa :
1. Kantong air panas / botol berisi air panas � nyeri 

daerah perut
2. Handuk Panas � di daerah otot yang sakit
3. Mandi uap (turkish batsh) � relaksasi otot
4. Lumpur panas (mud packs) � untuk mencegah 

kehilangan panas tubuh
5. Farafin bath ( wax bath) � untuk mentransfer panas 

pada tungkai bawah  terutama untuk orang tua
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6. Electrik pads � caranya dengan cara melingkari kawat 
elemen panas yang dibungkus asbes atau plastik.

Dengan metode konduksi (1 s/d 6) dapat melakukan 
pengobatan terhadap penyakit :
Neuritis,  sprains, strain, contusio, siausitis, Low back 
pain



B. Metode Radiasi
Metode ini dipergunakan untuk pemanasan permukaan 

tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari 
atau nyala api.

Sumber Radiasi berasal dari :
1. Electric fire, ada dua tipe :

a. Old type fire ���� mempunyai daya 750 watt range 
radiasi antara merah dan mendekati inframerah 
serta  panjang gelombang lebih pendek dari 15.000 
Ao. Ini sering digunakan pada home treatment.
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Ao. Ini sering digunakan pada home treatment.
b. Pensil bar tipe ���� mempergunakan reflektor 

rektangular dan “shape like acoustic type”
2. Infra merah ���� secara umum serupa dengan metode 

konduksi panas, namun lebih efektif bila 
dibandingkan dengan  metode konduksi, karena 
penetrasi energi panas kejaringan lebih dalam.



C. Metode Elektromagnetis
Ada dua metode yang dipakai untuk transfer panas ke dalam 

jaringan tubuh yaitu :
1. short wave diatermy ( diatermi gelombang pendek)
2. Micro wave diatermy (diatermi gelombang mkro)

c.1. short wave diatermy 
supaya energi panas dapat ditransfer  ke dalam tubuh maka 
dapat dilakukan dengan dua cara :
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dapat dilakukan dengan dua cara :
1. teknik kondensator� metode ini menggunakan dua 

elektrode metal yang diletakkan menyebelah bagian tubuh.
pada bagian elektrode di berikan larutan elektrolit. Dengan 
adanya aliran bolak balik (AC) molekul – molekul dalam 
tubuh menjadi agitasi dengan akibat dari kenaikan 
temperatur.  



Hal ini sesuai dengan hukum joule :

H = ( V I t ) / J;

Dimana :

H = energi panas dalam kalori

V =  tegangan daalm volt

I =  arus dalam ampere

t  =  waktu dalam detik

J = ekuivalen Joule ( 1 joule = 0,239 kalori = 0,738 ft/lb)
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J = ekuivalen Joule ( 1 joule = 0,239 kalori = 0,738 ft/lb)



2.  Inductothermy ( diatermi metode induksi)

Bagian tubuh yang akan dipanasi dililitkan dengan kabel 
kemudian dialiri arus listrik, dengan cara ini jaringan tubuh 
tidak berada dalam sirkuit tetapi terletak dalam medan 
magnet dari suatu koil.
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Aliran bolak-balik di dalam koil akan menimbulkan medan 
magnet yang bolak-balik di dalam jaringan. Dengan 
adanya medan magnet maka akan timbul arus hubungan 
singkat, yang akan menyebabkan timbulnya panas pada  
daerah tersebut.

Frekuensi yang digunakan pada short wave diathermy 1 MHz. 

Kegunaan short wave diathermy yaitu :

pada keadaan kram otot , nyeri pada interverbraldisk, 
penyakit degenerative pada persendian dan bursitis.
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penyakit degenerative pada persendian dan bursitis.



c.2. Micro Wave diathermy
Penggunaan metode ini lebih mudah dari pada short wave 

diathermy 
Micro Wave diathermy termasuk gelombang radio dengan ossilasi pada 

frekuensi yang sangat tinggi. 

Energi terletak short wave diathermy dan ifra merah. Pada 
awalnya frekuensi yang dipakai (th 1940) yaitu 2.450 M 
Hz, dan pada penelitian berikutnya mempergunakan 
frekuensi 900 M Hz, dan hasilnya lebih efektif. 
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frekuensi 900 M Hz, dan hasilnya lebih efektif. 

Penyakit-penyakit yang memerlukan pengobatan dengan 
micro wave diathermy adalah :

* patah tulang (fracture), sprains dan strains, bursitis, 
radang tendon, arthritis.



Thermografi
3.3.1. Dasar thermografi

Setiap objek memancarkan radiasi. Besar kecilnya radiasi 
tergantung kepada perbedaan temperatur yang ada.

Max Planck (1901) telah meletakkan dasar mengenai 
besarnya radiasi tubuh manusia .

Pada T = 300 K (27 oC) akan memberikan spektra radiasi  L 
(λT) dan panjang gelombang infra red berkisar antara 0,8 
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(λT) dan panjang gelombang infra red berkisar antara 0,8 
µm < λ < 1 mm. 

Persamaan Planck dapat dinyatakan sbb:



L(λT) = spektra radiasi
c         = kecepatan glb. Elektromagnetis yang 

besarnya 3 x 108 m/s
h        = konstanta planck 6,63 x 10-34 J.S
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h        = konstanta planck 6,63 x 10J.S
k        = konstanta boltzmant 1,38 x 10-22  J.K-1



Stepan-boltzmant telah memberikan hubungan antara banyaknya 
pancaran dengan temperatur sebagai :

Dimana :
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Dimana :

W =  energi radiasi total pesatuan luas (watt/m2)

e    = emissivitas permukaan harganya terletak antara 0-1;

untuk tubuh manusia e =1

σ = konstanta stefan – Boltzmant  5,7 x 10-12  W/cm2.K4



Penggunaan termografi untuk diagnosis
Hal – hal yang dapat didiagnosis dengan 

mempergunakan tehnik termografi antara lain :
*. Carciona disease ( kanker mamma)
*. Vascular disease (penyakit pembuluh darah
*. Untuk follow Up pada penderita post operatif 

oleh karena diabetes ( penyakit  kencing manis)
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oleh karena diabetes ( penyakit  kencing manis)
*. Untuk cerebral vascular disease
*. Arthritis acuta
*. Pattelo (femoral pain(nyeri pada persendian 

lutut)
*. Primary erythemalgia



Skema sistem termografi
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