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THERMODINAMIKA

Definisi : Perubahan energi oleh karena 
perubahan suhu  atau panas
Jadi secara umum, mempelajari tingkah laku 
panas, hakekat panas,penyebab panas, 
penggunaan panas dll.
Panas : salah satu bentuk energi dalam 
keadaan transit
Energi : sesuatu yang dapat memindahkan 
materi dari suatu tempat ketempat lain, bisa 
berbentuk panas, mekanik, listrik, cahaya, 
kimia, gerak, tenaga atom dsb.
Di bidang medis untuk terapi, diagnostik dan 
kelangsungan hidup



I. HUKUM THERMODINAMIKA
Thermodinamika : pengetahuan transformasi 

energi ke dalam usaha
a. Hukum ke Nol Thermodinamika  

Keseimbangan Thermal, Basis Thermometer
Dua substansi dengan dua sistem berbeda 
mencapai titik keseimbangan bila kedua 
sistem tersebut dihubungkan dengan sistem 
yang lain ( R.H.Flower) atau Termometer 
kontak dengan ruang A (27oC), kemudian 
dengan ruang B (210C) yang terisolasi dari 
A, kedua ruang mencapai kesetimbangan 
pada suhu 24oC bila dibuat interkoneksi





b. Hukum pertama Thermodinamika (Azas       
Kekekalan Energi)

Perubahan  dari keadaan pertama ke keadaan 
kedua diperlukan panas, akibat panas --> 
kerja. Jika panas diberikan pada suatu sistem 
yang melakukan kerja mekanik--> energi 
dalam = fungsi dari keadaan sistem,mis. Tek., 
vol., suhu (Joule Thomson) 

Di bidang medis : Keadaan pertama sakit, 
keadaan kedua sembuh, panas yang diberikan 
= obat/vitamin/energi, atau keadaan pertama 

ibu hamil a term, keadaan kedua ibu 
melahirkan, panas = pengaruh kerja hormon  





c. Hukum Kedua Thermodinamika

Efisiensi suatu mesin, kerja efektif 70%, panas 
terbuang 30% (Carnot)
Input tidak sama dengan output, input 100%, 
output  tidak mungkin 100%  tidak mungkin 
semua energi panas  energi mekanik

Di bidang medis : kita makan / minum, normal 
70% diserap dan diolah tubuh, 30 % keluar 
berupa kotoran



d. Hukum Ketiga Thermodinamika

Suatu benda yang suhunya diturunkan  
secara bertahap sampai temperatur absolut, 
gerakan molekulnya berangsur melemah 
sampai berhenti (Nernzt). Suhu nol absolut 
tak mungkin tercapai 
Semua panas jenis akan mendekati nol bila 
temperatur absolutnya mendekati nol
Medis: penyimpanan : obat, organ tubuh, 
donor darah, sperma; kuman gerakannya 
terhenti, bila suhu dinaikkan  kuman aktif 
kembali



Perubahan energi dalam tubuh
untuk :
pertumbuhan & perkembangan, 
pembentukan panas, kerja otot, 
perbaikan jaringan rusak, 
mempertahankan fungsi fisiologis, 
dan sumber energi dari
metabolisme tubuh



• JENIS ENERGI
• Energi dapat berubah-ubah bentuk, misalnya :
• - Energi Panas. Air menjadi uap, uap panas 

menggerakkan turbin-->
• - Energi Mekanik. Gerakan mekanik memutar 

dinamo menghasilkan -->
• - Energi Listrik. Memijarkan bola lampu listrik -->
• - Energi Cahaya. Listrik searah ke dalam zat kimia, 

pembuatan Kalium Klorat-->
• - Energi Kimia. Batere ke bola lampu --> energi 

cahaya, atau ledakan / petasan:
• --> energi panas dan cahaya. Ada banyak bentuk 

energi lainnya.



II. SATUAN ENERGI

Satuan energi panas yang lazim dipakai adalah 
- gram kalori = gkal atau Kalori Kecil
- Kilogram kalori = Kkal kadang disebut Kalori 

besar = C ( dipakai di bidang medis )
- British Thermal Unit = BTU
- 1 BTU = 252 gkal = 778,26 ft.lb             
- 1 Kkal = 4186,05 Joule = 1/860 kwh
- 1 met = 50 Kkal/m²/hr = satuan konsumsi 

energi = 58 W/m²
- 1 Kkal/min = 69,7 W (J/sec) = 0,094 hp = 
- 100 W = 1,43 Kkal/min
- 1 hp = 642 Kkal/hr = 746 W
- 1 Kkal/hr = 1,162 W



III. PENGGUNAAN ENERGI UNTUK PENGOBATAN
Sifat energi untuk pengobatan :

- mematikan
- menghambat pertumbuhan
- merubah sifat genetika
- memberikan panas

IIIA. ENERGI PANAS :
pada suatu bagian tubuh  menaikkan suhu daerah 
itu :
a. Fisika: suhu   pemuaian ke segala arah
b. Kimia: suhu ↑  oksidasi ↑  reaksi kimia↑ 

permeabilitas sel ↑  metabolisme jaringan↑
c. Biologis: suhu ↑ gabungan fisika-kimia, lekosit ↑, 

vasodilatasi  sirkulasi darah ↑ 



A. METODE KONDUKSI
bergantung pada :

- Luas daerah kontak 
- Perbedaan temperatur
- Lama melakukan kontak
- Material konduksi panas

a. Kantong / botol berisi air panas  efisien 
untuk pengobatan nyeri (mis. abdomen)

b. Handuk panas  efisien untuk sakit otot  
(spasme, poliomyelitis akut, dll)

c. Turkish bath (mandi uap)  efisien untuk 
relaksasi otot, penyegaran



d. Lumpur panas ( muds packs) 
mengkonduksi panas ke jaringan 
mencegah kehilangan panas

e. Wax bath ( parafin bath )  efisien 
untuk transfer panas pada tungkai 
bawah  terutama orang tua (115 -
120°F selama 30 - 60 menit )

f. Electric pads  melingkari kawat 
elemen panas dibungkus asbes/plastik, 
pakai thermostat

a s/d f dipakai untuk terapi neuritis,
contussio, sinusitis, low back pain





B. METODE RADIASI  pemanasan 
permukaan tubuh secara radiasi /pancaran 
seperti sinar matahari, nyala api

a. Electric fire 
- old type fire : 750 W, range radiasi :         

merah  infra red, < 150 nm, home 
treatment

- pencil bar type : menggunakan reflektor 
rektangular dan Shape Like Acoustic Type

b. Infra merah  lampu pijar 250-1000 W 
dengan filter merah  infra red 800-4000 
nm, penetrasi kulit ± 3 mm. Sama dengan 
metode konduksi panas, tapi lebih efektif 
karena penetrasi lebih dalam





C. METODE ELEKTROMAGNETIS

1. Short wave diathermy

a. Condensor technique : bagian tubuh 
sebelah menyebelah diletakkan 2 metal plate,        
permukaannya basahi elektrolit  arus AC,
molekul tubuh agitasi, kenaikkan suhu tubuh
b..Inductothermy : bagian tubuh yang akan         
dipanasi dililiti kabel listrik  jaringan tidak  
dalam sirkuit, tapi dalam medan magnit koil, 
arus AC dalam koil  medan magnit bolak 
balik dalam jaringan  panas didaerah itu 
Frekwensi : 1MHz, pada : muscle spasm, 
nyeri intervertebraldisc, degeneratif sendi, 
bursitis



CONDUCTOR TECHNIQUE



CONDUCTOR TECHNIQUE 



INDUCTOTHERMY



2. Micro Wave Diathermy
 lebih mudah  banyak dipakai  gelombang 
radio dengan osilasi pada frekwensi sangat tinggi, 
antara short wave diathermy dan infra merah
1940:2450 MHz, sekarang 900 MHz, lebih efektif 
dengan memakai magnetron. Pemakaian : 
fractura, sprain, arthritis, bursitis, tendonitis

D. ULTRASONIC WAVE METHODE
Gelombang ultrasonik  panas, frekwensi 1 MHz
Piezoelectric transducer diletakkan pada daerah 

yang akan diobati
Intensitas : 5W/cm², lebih efektif pada tulang dari 

soft tissue karena penyerapan panasnya lebih baik
Gelombang ultrasonik juga untuk diagnostik 

USG-Ultra Sono Graphy



IIIB. ENERGI DINGIN:
Dingin : 25° C s/d  - 10° C, Krio : <  - 10°C 

Kriogenik : suhu sangat rendah
Sehari-hari : peningkatan produktivitas dan
menghambat       proses pembusukan
Medis: kompres demam, kesegaran tubuh, 

penyimpanan : darah, sperma, sumsum 
tulang, jaringan tubuh, obat-obatan, 
pengobatan : oedem trauma, sakit kepala,  
nyeri/bengkak lokal

Kriobiologi:
Efek Patologis: Krio adhesia, krio nekrosis, 
efek hemostasis, efek anastesia. Bahan yang 
dipakai : - cairan N2   : - 196°C
CO2 padat : - 79°C, N2O cair : - 89,5°C 
Freon 22    : - 41°C



CONTOH :

Penyimpanan sperma pada suhu – 1960 C 
Memakai nitrogen sebagai zat alir yang
didinginkan

Penyimpanan darah pada suhu – 1000 C
Memakai Freon 13, dengan sistem 2 stage, 

artinya kondensor dari Freon 13 didinginkan 
pada evaporator Freon 12





IV. PENGGUNAAN ENERGI UNTUK 
DIAGNOSTIK

Termografi
Alat diagnostik yang menggunakan 
energi panas (mendeteksi suhu 
permukaan kulit) yang memberikan 
gambaran thermogram
Kulit : radiator infra merah yang efisien,
dipengaruhi : proses panas dibawahnya,
peradangan, gangguan sirkulasi darah,
tumor aktif



Termografi dengan keseimbangan panas
lempeng tipis nitrat selulosa dan 
dilapisi minyak tipis  pengabsorbsi 
panas
Kulit normal : warna hijau, suhu ↑ --> 
perubahan warna film   selulosa dari 
coklat --> kemerahan



Termogafi dengan fotokonduktivitas

Kamera infra merah, pancaran infra merah 
kulit --> susunan optis --> detektor infra 
merah menjadi diskontinu
Transduser infra merah --> filter --> pulsa 
listrik --> amplifier  -->CRT
Sebelum termografi : pakaian dibuka dan 
sebelumnya pada ruangan 21°C selama 15 
menit untuk adaptasi



SKEMA DASAR TERMOGRAFI



THERMOGRAPHIC CAMERA



Gambaran termografi fotokonduktivitas 
infra merah

Normal :simetris, berwarna/hitam putih
Panas : putih, Dingin: hitam
Berwarna :batang petunjuk suhu referens
dibagian bawah  CRT
Warna dingin : ungu pucat, hijau, biru
muda 
Warna panas: merah, coklat, kuning,
putih
Biru pada 30°C : suhu normal maksimum
sebagai petunjuk kalibrasi pada suhu 
lingkungan 21°C



Hubungan gambaran rekaman dengan daerah
pancaran panas dalam tubuh
Gambaran termogram --> pancaran panas 
lebih ↑ dari sekitarnya --> diagnostik
Mis. Ca mammae suhu lebih ↑ 1°C , kulit 
sekitar sendi meradang, suhu ↑ --> 5°C
Amputasi : melihat bagian tubuh yang masih 
punya sirkulasi darah yang baik
Termogram seri --> kemajuan / kemunduran 
pengobatan tertentu



UNIT TERMOGRAFIK KLINIK


